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Lekcja 1: Œmieræ Chrystusa – Poca³unek zdrajcy
Przeczytaj

Mateusz 26,36-56

Z³oty wiersz

Mateusz 26,39

To bardzo smutne, zostaæ aresztowanym
i oskar¿onym o zrobienie czegoœ, czego nie zrobi³eœ.
We fragmencie do przeczytania mo¿emy zobaczyæ
Pana Jezusa w takiej w³aœnie sytuacji.

Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ, gdzie Jezus
zosta³ aresztowany.

TEGMESANE
1
Wróæ do wiersza 30
i wpisz brakuj¹ce s³owa.
Tym miejscem by³ ogród po³o¿ony na zboczach
G.............. O..................... .

1

Przekreœl Z£E ODPOWIEDZI w poni¿szym fragmencie, aby opisaæ, co siê zdarzy³o.
Jezus i Jego uczniowie przyszli do ogrodu. Jezus powiedzia³ im, aby USIEDLI / STALI / SPALI
podczas gdy On sam odszed³, aby ŒPIEWAÆ / CZYTAÆ / MODLIÆ SIÊ. Wybra³ PIOTRA /
FILEMONA / PAW£A i dwóch synów ZACHARIASZA / ZEBEDEUSZA / SEDEKIASZA aby
poszli z Nim trochê dalej. Pan Jezus wtedy zacz¹³ odczuwaæ SMUTEK /
5
BEZNADZIEJNOŒÆ / RADOŒÆ.

S C4/1

Wpisz s³owa modlitwy zawarte w z³otym wierszu.
2

Napisz na z³o¿onych rêkach, ile razy Pan Jezus modli³ siê tymi s³owami.

1

W swojej modlitwie Pan Jezus wspomina „ten kielich”. Ma on na myœli
wszystkie cierpienia, które s¹ przed Nim, gdy idzie, aby umrzeæ na krzy¿u za
nasze grzechy. On by³ gotowy, aby znieœæ to wszystko, poniewa¿ wiedzia³, ¿e nie ma innego sposobu,
abyœmy mogli byæ zbawieni.
Wpisz rozwi¹zania poni¿szych hase³ w wykropkowanych
miejscach i zakreœl w rozsypance. S¹ one ukryte we
wszystkich mo¿liwych kierunkach.
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1. Ten cz³owiek zdradzi³ Pana Jezusa. ........................
2. T³um niós³ ........................ i kije.
3. Zdrajca podszed³ i ........................ Pana Jezusa.
4. Jeden z uczniów uci¹³ ........................ s³udze
arcykap³ana.
5. Jezusa mog³o broniæ 12 legionów ........................
6. Jezus uczy³ codziennie w ........................
7. Wtedy opuœcili go wszyscy ........................
8. Wszystko to wydarzy³o siê, aby siê wype³ni³y
........................ prorockie.

8

Pan Jezus dwukrotnie powiedzia³ do t³umu, ¿e to, co z Nim zrobi¹, zosta³o
napisane wiele lat wczeœniej przez proroków. (Zobacz wiersze 54 i 56).
Wpisz pierwsze litery pod ka¿dym z obrazków, aby odkryæ, jak nazywaj¹ siê te ksiêgi.
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Napisz W£ASNYMI S£OWAMI co uczniowie zrobili, kiedy Pan Jezus zosta³ aresztowany.
1

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 2: Œmieræ Chrystusa – Wybór namiestnika
Przeczytaj

Mateusz 27,1.2.11-31

Z³oty wiersz:

Mateusz 27,22

Po aresztowaniu i przes³uchaniu Go przez przywódców
¿ydowskich zaprowadzono Pana Jezusa do rzymskiego
namiestnika na nastêpne przes³uchanie.
Kto by³ tym namiestnikiem?
1
Jakie pierwsze pytanie zada³ namiestnik Jezusowi? Jaka by³a odpowiedŸ Jezusa?

2
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI zdanie, aby pokazaæ, jak namiestnik zareagowa³ na fakt, ¿e Jezus
milcza³, gdy Go oskar¿ali.
1
S¹d nas Jezusem odbywa³ siê w czasie corocznego œwiêta ¿ydowskiego zwanego Pasch¹.
Odpowiedz PRAWDA lub NIEPRAWDA.
Namiestnik na œwiêto Paschy uwalni³ jednego z wiêŸniów.

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

Barabasz by³ wówczas arcykap³anem.

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

Pi³at zaproponowa³, aby uwolniæ albo Jezusa albo Barabasza.

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

Przywódcy ¿ydowscy kazali, aby lud prosi³ Pi³ata o uwolnienie Jezusa.

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

T³um wo³a³, aby Jezus zosta³ ukrzy¿owany.

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

5

Jak¿e ró¿ni byli ci dwaj wiêŸniowie. Barabasz by³ morderc¹ i przywódc¹ bandy, która wywo³a³a
w mieœcie rozruchy. Z drugiej strony Pan Jezus by³ œwiêtym i bezgrzesznym Bo¿ym Synem, który robi³
tylko to co dobre.
Pi³at mia³ trudn¹ decyzjê do podjêcia. Czy powinien uwolniæ winnego cz³owieka i skazaæ na œmieræ
tego, o którym wiedzia³, ¿e jest niewinny?
Gdy t³um wo³a³, aby uwolniæ Barabasza, jakie pytanie zada³ Pi³at i jak¹ odpowiedŸ otrzyma³?
Jako odpowiedŸ wpisz z³oty wiersz.

1

S C4/2

T³um zaniepokoi³ siê przez chwilê, a potem krzyk
pojawi³ siê na nowo. Co zrobi Pi³at w takiej sytuacji?
Wiedzia³, ¿e Pan Jezus by³ niewinny ale za bardzo ba³
siê t³umu, aby zrobiæ to, co by³o w³aœciwe.
Co zrobi³ Pi³at, aby pokazaæ, ¿e nie chcia³ mieæ wiêcej
do czynienia z Jezusem?
1
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI co w koñcu zrobi³ Pi³at z ka¿dym z tych dwóch wiêŸniów.
Barabasz :
_______________________________________________________________________
Jezus :

1

Wtedy zabrano Jezusa do pa³acu namiestnika.
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Odkryj, co zdarzy³o siê tam, zakreœlaj¹c
odpowiedzi na poni¿sze has³a w tej uk³adance. Te
s³owa s¹ ukryte we wszystkich kierunkach.
1. Kto zabra³ Jezusa na zamek?
2. ¯o³nierze zdjêli z Niego ................
3. Kolor p³aszcza, w który ¿o³nierze ubrali Jezusa.
4. Koronê zrobili z .........................
5. Wo³aj¹c nazywali Jezusa ................
6. Trzcin¹ bili Go po ..........................
7. Do rêki dali Mu ..............................

Wpisz poni¿ej Jan 3,36 i pomyœl uwa¿nie o wyborze, który stoi przed tob¹.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
1
Dzisiaj stajemy przed podobnym wyborem jak Pi³at. Ka¿dy z nas musi zdecydowaæ, co zrobimy
z Panem Jezusem. Mo¿emy albo Go przyj¹æ jako Pana i Zbawiciela, albo odmówiæ przyjêcia Go do
swojego serca i ¿ycia. Pi³at pozwoli³, aby t³um wymusi³ na nim decyzjê. My tak¿e musimy byæ ostro¿ni,
aby nie daæ siê zwieœæ tym, którzy mog¹ podj¹æ za nas z³¹ decyzjê.
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Lekcja 3: Œmieræ Chrystusa – Grób bogatego cz³owieka
Przeczytaj

Marek 15,37.42-47
Marek 16,1-6

Z³oty wiersz:

1 Koryntian 15,3.4

Pan Jezus umar³ po oko³o szeœciu godzinach od powieszenia Go na krzy¿u. Nie wolno nam nigdy
zapomnieæ, ¿e po³o¿y³ swoje ¿ycie za nas i poniós³ karê za
nasze grzechy.
Normalnie rzymska
w³adza by³a
odpowiedzialna za
pogrzebanie
ukrzy¿owanych ludzi, ale w przypadku
Pana Jezusa Bóg mia³ inny plan. Mia³
kogoœ, kto by³ gotowy wykonaæ dla
Niego specjalne zadanie.

Dane
Wype³nij Dane
Osobowe
szczegó³ami
dotycz¹cymi tego
Cz³owieka.

Jakie by³o Jego imiê?
........................................
Z jakiego miasta
pochodzi³?
.....................................
Czym siê zajmowa³?
........................................

Osobowe
Do kogo poszed³
po œmierci Jezusa?
........................................
O co poprosi³?
....................................
....................................
5

Józef by³ bogatym cz³owiekiem i cz³onkiem Rady ¿ydowkiej, która zaplanowa³a œmieræ Jezusa, ale nie
zgadza³ siê z ich bezbo¿nym spiskiem. (Zobacz £ukasza 23,50 i 51).
Przeczytaj Mateusza 27,57 i wpisz zdanie sugeruj¹ce przyczyny, dla których siê nie zgadza³.

1
Józef by³ cz³owiekiem, którego Bóg wybra³ i przygotowa³, aby zaopiekowa³ siê cia³em Jezusa, w³aœnie
w tym momencie. Ty równie¿ mo¿esz byæ u¿yteczny dla Boga, jeœli kochasz Pana Jezusa tak jak Józef.
Józef u¿y³ swojego stanowiska i bogactwa, aby wype³niæ wolê Bo¿¹.
Jaka by³a pierwsza reakcja Pi³ata, kiedy Józef poprosi³ o cia³o Jezusa?
1
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1

2

Dokoñcz poni¿sze s³owa.
1. Kiedy przysz³y kobiety, grób by³
.............................
2. Nazwa ¿ydowskiego œwiêta - dnia
odpoczynku
3. Poziomo: Grób by³ w tym wykuty.
Pionowo: Ten cz³owiek potwierdzi³, ¿e
Jezus umar³. (Oficer, który mia³ pod sob¹
100 ¿o³nierzy).
4. Kobiety przynios³y to do grobu.
5

3

4

Józef wype³ni³ swoje zadanie i odszed³, nieœwiadomy wielkiego wydarzenia, jakie odbêdzie siê trzy dni
póŸniej.
Aby odkryæ, co siê wydarzy³o, zamieñ s³owa napisane DU¯YMI LITERAMI, na s³owa
o przeciwnym znaczeniu. (Pierwsze s³owo jest ju¿ zamienione).
MÊ¯CZY NI Kobiety przysz³y bardzo PÓ¯NYM ................... WIECZOREM ................... w OSTATNI
.................. dzieñ tygodnia, i odkry³y, ¿e MA£Y ................. kamieñ jest odwalony i ¿e Pan Jezus
UMAR£ ................ .

5

Wpisz ponad obrazkami w³aœciw¹ czêœæ z³otego wiersza.
______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

3
Wiele lat przemimê³o od tamtych wydarzeñ. Biblia jednak uczy nas, ¿e s¹ one najwa¿niejsze dla nas
DZISIAJ. Bo tylko przez œmieræ Pana Jezusa mo¿emy mieæ odpuszczone nasze grzechy i mo¿emy staæ
siê Bo¿ymi dzieæmi. Czy TY zaufa³eœ Panu Jezusowi i uczyni³eœ Go Panem swojego ¿ycia?
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Lekcja 4: Œmieræ Chrystusa – S³owa Obcego
Przeczytaj

£ukasz 24,13-35

Z³oty wiersz:

£ukasz 24,26

Gdy spotykamy przyjaciela, którego nie widzieliœmy przez d³ugi czas, to bardzo siê wtedy cieszymy.
W naszym fragmencie do przeczytania dwóch przyjació³ sz³o do domu i prze¿y³o jeszcze bardziej
przejmuj¹ce doœwiadczenie, bo spotkali Kogoœ, o kim myœleli, ¿e nie ¿yje. To zmieni³o wszystko w ich ¿yciu.
Uzupe³nij uk³adankê wyrazow¹.

2

3
4

1. Z tej miejscowoœci wyszli uczniowie.
2. Imiê jednego z nich.
3. O Panu Jezusie czêsto mówiono „Jezus z ...............”.

1

4. Miasteczko, do którego szli uczniowie.

6

Zaznacz (ü) obok stwierdzeñ, które s¹ poprawne a (û) obok tych, które s¹ niepoprawne.
Jezus przybli¿y³ siê do nich, gdy szli.
Rozpoznali Go od razu.
Jezus zapyta³ ich, o czym rozmawiaj¹.
Powiedzieli Mu, ¿e kobiety znalaz³y pusty grób.

q
q
q
q

4

Kiedy opowiedzieli Mu wszystko, Jezus powiedzia³ im, ¿e nie powinni byæ zdziwieni faktem, ¿e
Chrystus cierpia³ i umar³. Jeœliby w³aœciwie zrozumieli Pisma (Stary Testament) wiedzieliby, ¿e to siê
wydarzy.
Poni¿ej wpisz z³oty wiersz.
_______________________________________________________________________
1
Wtedy pomóg³ im zrozumieæ s³owa Starego Testamentu.
(Nowy Testament nie by³ jeszcze spisany!)
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W poni¿szym fragmencie wpisz wyró¿nione s³owa we w³aœciwe miejsca.
Nim

Pismach

Moj¿esza

proroków

Zaczynaj¹c od ksi¹g ..........................., poprzez wszystkie ksiêgi napisane przez ........................
wyjaœnia³ im wszystko, co o ............. by³o napisane w ........................ .

4

Mieli wspania³e studium biblijne!
Wkrótce dotarli na miejsce i zaprosili tego Obcego, aby wszed³ do ich domu.
Przeczytaj wiersze 30 i 31 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co zdarzy³o siê w ich domu.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2
Dwaj przyjaciele byli tak przejêci odkryciem, ¿e Jezus zmartwychwsta³, ¿e udali siê w drogê powrotn¹.
Odpowiedz na pytania, porz¹dkuj¹c litery w s³owach.
Gdzie poszli? OEJRZLYMOI
Ilu aposto³ów tam siê znajdowa³a? DJAESNTEU
3

Ile stadiów przeszli tego dnia? TSO WCDIEAZŒIAD

Ten fakt, ¿e Pan Jezus ZMARTWYCHWSTA£,
zmieni³ wszystko w ¿yciu Kleopasa i jego
wspó³towarzysza. Ich smutek przemieni³ siê w radoœæ,
a ich w¹tpliwoœci w pewnoœæ. My tak¿e mo¿emy
dzieliæ siê radoœci¹ z Jego zmartwychwstania
i wiedzieæ z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e On ¯YJE NA
WIEKI WIEKÓW (Objawienie 1,8).

Przeczytaj Rzymian 10,9 i zrób to, co jest tam napisane!
Uwagi prowadz¹cego
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