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Przeczytaj

Z³oty wiersz

£uk. 23,32-56
Jan 15,13 i 14

Pan Jezus mia³ oko³o 33 lata, kiedy umar³. Oko³o trzy lata wczeœniej wybra³ dwunastu uczniów i rozpocz¹³ swoj¹ publiczn¹ s³u¿bê. Chodzi³ nauczaj¹c i uzdrawiaj¹c choroby i dokonuj¹c innych cudów.
W tym czasie zdoby³ wielu przyjació³ i naœladowców ale równie¿ wielu wrogów. którzy byli
zazdroœni o Niego i Jego wielki wp³yw na ludzi.
Niektórych z Jego wrogów wymienia wiersz 35. Kim oni byli?

1

Co oni powiedzieli?

2

W jaki sposób oni to powiedzieli?
1
Przywódcy ¿ydowscy obawiali siê, ¿e Jezus podkopuje ich autorytet i wp³yw na ludzi. Cieszyli siê ze
swojej w³adzy i nie chcieli tego straciæ. Tak naprawdê wcale nie dbali o to, kim by³ Jezus lub o to co
siê z Nim dzieje, dopóki to nie wp³ywa³o na ich ¿ycie. Dzisiaj wielu z nas jest podobnych do nich.
W wierszu 36 jeszcze wiêcej wrogów Jezusa przysz³o pod krzy¿.
Kto to by³?

Co oni powiedzieli?

1
2

W jaki sposób to powiedzieli?
1
¯o³nierze byli Rzymianami, nie ¯ydami. Nie byli oni tak religijni jak przywódcy ¿ydowscy. Byli znani ze
swojego okrucieñstwa i bestialstwa. Myœleli oni bez w¹tpienia, ¿e spodoba siê ¿ydowskim przywódcom
sposób, w jaki potraktuj¹ Jezusa.
Wielu ludzi wci¹¿ robi ró¿ne rzeczy, aby zrobiæ wra¿enie lub przypodobaæ siê innym, nawet jeœli wiedz¹, ¿e to jest z³e.
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Po œmierci Pana Jezusa jeden z ¿o³nierzy (setnik - dowódca stu ¿o³nierzy)
powiedzia³ coœ zupe³nie innego.
Co on powiedzia³?
1
W jaki sposób to powiedzia³?
1
W wierszu 39 znajdujemy jeszcze jednego wroga Jezusa. Kto to jest?
1
W jaki sposób zachowywa³ siê w stosunku do Jezusa?
1
Jednak¿e drugi przestêpca mia³ ca³kowicie inne nastawienie. Wiedzia³, ¿e zas³u¿y³ na karê swoim z³ym
¿yciem.
Co on powiedzia³ o Jezusie?
1

Co on powiedzia³ do
Jezusa?

1

Jaka by³a odpowiedŸ Jezusa na proœbê umieraj¹cego przestêpcy?
2
Ten kryminalista przyzna³, ¿e by³ grzesznikiem i zas³u¿y³ na œmieræ. Zrozumia³, ¿e Jezus by³ bez grzechu i ¿e On
bêdzie panowa³ jako Król w nadchodz¹cym ¿yciu. Poprosi³ Pana Jezusa, aby pamiêta³ o nim i Jezus obieca³, ¿e bêd¹
razem w raju.
Czy chcesz byæ pewnego dnia z Panem Jezusem w raju? Zatem musisz zrobiæ to, co zrobi³ ten przestêpca.
1. Uznaæ, ¿e jesteœ grzesznikiem i zas³u¿y³eœ na Bo¿¹ karê.
2. Uwierzyæ, ¿e Pan Jezus by³ bezgrzeszny i zosta³ ukarany zamiast ciebie.

Wielu z przyjació³ i naœladowców Jezusa patrzy³o na to wszystko, co siê wydarzy³o. By³o tam kilka
kobiet (wiersz 49), które sz³y za Nim od Galilei i us³ugiwa³y Mu.
1
2

3

4

1.-2. Niektóre z nich wymienione s¹ w Marka 15,40. Dwa
z tych imion pasuj¹ do punktu 1 i 2.
3. Imiê cz³owieka, który przyniós³ wonnoœci i pomóg³ z³o¿yæ
cia³o Jezusa w grobie (Jan 19,39).
4. Imiê cz³owieka, który poprosi³ Pi³ata
4
o cia³o Jezusa.

Przeczytaj dok³adnie z³ote wiersze i zadaj sobie pytanie:
„Czy jestem przyjacielem czy wrogiem Pana Jezusa?”

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 2: Pan Jezus –
Jego zmartwychwstanie

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Marka 16,9-11; 1 Koryntian 15,1-50

Z³oty wiersz

£uk. 8,1-3
Jan 20,1-18
Rzym. 10,9

To by³y dla Marii Magdaleny straszne dni. Minê³y ju¿ trzy dni od œmierci Pana. Ona
kocha³a, naœladowa³a i s³u¿y³a Panu Jezusowi od czasu, gdy j¹ uzdrowi³ i jej
przebaczy³.
Przeczytaj £uk. 8,1-3. Co Pan Jezus zrobi³ dla Marii Magdaleny?
1
Co Maria i inne kobiety zrobi³y dla Pana Jezusa w czasie Jego ziemskiego ¿ycia?

1
Podaj imiona dwóch innych kobiet
wspomnianych w pierwszym
fragmencie do przeczytania.

2

Maria Magdalena by³a pierwsz¹ osob¹, której pokaza³ siê
zmartwychwsta³y Pan Jezus. Nie pokaza³ siê uczniom, ani
rodzinie, ani nikomu znacz¹cemu w oczach innych. Dlaczego w³aœnie
Maria dost¹pi³a tego wielkiego przywileju? Przypatrzmy siê
dok³adniej wierszom z Jana 20,1-18 i zobaczmy co mo¿emy
tam znaleŸæ.
Maria zauwa¿y³a, ¿e coœ odsuniête zosta³o
od wejœcia do grobu. Co to by³o?

1

Ona wiedzia³a, ¿e by³ on za ciê¿ki, aby mo¿na go by³o ruszyæ. Poza tym grób by³ zapieczêtowany na
rozkaz Pi³ata i strze¿ony. Dlatego by³a naprawdê zdumiona i natychmiast pobieg³a, aby o tym komuœ
powiedzieæ. Znalaz³a dwóch uczniów Jezusa 1
imiê jednego jest wymienione. Kto to by³?

Przeczytaj wiersz 6 i 7 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Piotr zobaczy³ w grobie.

3
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Wtedy wszed³ drugi uczeñ.
Jaka by³a jego reakcja na to co zobaczy³?
2
Co zrobili ci dwaj uczniowie, gdy wyszli z grobu?
1
Gdy oni odeszli, Maria pozosta³a i sta³a obok grobu p³acz¹c. Ona naprawdê
kocha³a Pana Jezusa. Wci¹¿ nie zdawa³a sobie sprawy, ¿e On zmartwychwsta³.
Myœla³a, ¿e ktoœ ukrad³ Jego cia³o. Musia³a prze¿yæ szok, gdy schyli³a
siê i zajrza³a do grobu.
Kogo zobaczy³a w grobie?

1

Nawet wtedy, gdy Pan Jezus pojawi³ siê jej, nie rozpozna³a Go z pocz¹tku.
Myœla³a, ¿e kim On by³?

1

Ale kiedy Pan Jezus wypowiedzia³ jej imiê, odwróci³a siê do Niego.
1

Jak Go nazwa³a?

Wtedy Pan Jezus poprosi³ Mariê, aby posz³a do uczniów z wieœci¹ od Niego.

Jaka by³a ta wieœæ?
2
Maria natychmiast posz³a i dok³adnie zrobi³a to, co jej powiedzia³. Pan Jezus chce, abyœmy przekazali
naszym przyjacio³om i rodzinie wieœæ, ¿e On umar³, aby zbawiæ wszystkich, którzy wierz¹ w Niego
i ¿e On teraz ¿yje na wieki. Wieœæ, któr¹ Maria mia³a przekazaæ by³a jeszcze bardziej osobista. Na
pocz¹tku powiedzia³a uczniom, ¿e widzia³a Pana. Spotka³a Go osobiœcie!
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL, w co musimy uwierzyæ, jeœli mamy byæ zbawieni.

3
W tej lekcji widzieliœmy reakcjê Piotra, Jana i Marii na zmartwychwstanie Jezusa.
Jaka jest twoja reakcja? ___________________________________________________________ .

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 3: Pan Jezus –
Jego wniebowst¹pienie

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Marek 16,19-20; Jan 7,39; Dz.Ap. 4,31-33

Z³oty wiersz

£uk. 24,45-53
Dz.Ap. 1,1-12
£uk. 24,51

Pan Jezus zosta³ ukrzy¿owany i wzbudzony z martwych. Przy ró¿nych okazjach pojawia³ siê swoim
uczniom i teraz nadszed³ koniec jego pobytu na ziemi.
Przestudiuj dwa fragmenty do przeczytania, które zawieraj¹ zapis £ukasza o tym, co siê
zdarzy³o potem a nastêpnie uzupe³nij krzy¿ówkê.
5

KRZY¯ÓWKA

3

4
1

2

8

7

6

1.Jan Chrzciciel chrzci³ ___________.
2.Jezus powiedzia³, ¿e uczniowie bêd¹
ochrzczeni _____________
Œwiêtym.
3.Uczniowie powrócili z Góry Oliwnej
do tego miasta.
4.Dwóch mê¿ów ubranych by³o w takie
szaty.
5.Jedno z miejsc, w którym mieli byæ
œwiadkami.
6.Napisa³ ksiêgê Dziejów
Apostolskich.
7.Gdy Jezus wstêpowa³ do Nieba,
_______ zakry³ Go przed oczami
uczniów.
8.Tyle dni minê³o pomiêdzy
zmartwychwstaniem a
wniebowst¹pieniem.
8

Wypisz litery z przekreœlonych kratek i u³ó¿ z
nich s³owo, które znajdziesz we fragmencie do
przeczytania .

1

Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1,8 i wpisz nazwy miejsc we w³aœciwych miejscach.

Mieli byæ œwiadkami w stolicy zwanej __________________ i w otaczaj¹cej j¹
krainie zwanej ____________ . Potem mieli iœæ do okrêgu zwanego
______________ , który by³ po³o¿ony dalej na pó³noc.
3
Pan Jezus wiedzia³, ¿e Jego dzie³o na ziemi zakoñczy³o siê. Teraz uczniowie mieli przej¹æ
odpowiedzialnoœæ za rozg³aszanie S³owa Bo¿ego. To by³o ogromne zadanie. Pan Jezus nazwa³ ich
soimi œwiadkami. (Zobacz wiersz 8).
Czasami ludzie s¹ œwiadkami jakiego wypadku i musz¹ iœæ do s¹du, aby wyjaœniæ, co widzieli i
s³yszeli. Uczniowie teraz sk³adali œwiadectwo o tym, co osobiœcie widzieli i s³yszeli!
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Przeczytaj £uk. 24,46 i 48 a potem wpisz poni¿ej te rzeczy, o których Pan Jezus powiedzia³, ¿e
uczniowie je widzieli i s³yszeli.

2
Przeczytaj Mar. 16,19 i Dz.Ap. 1,11 i 12 i wpisz brakuj¹ce s³owa w poni¿szym fragmencie.

Pan Jezus zabra³ uczniów na Górê ____________ niedaleko Betanii. I gdy b³ogos³awi³
im, zosta³ zabrany do ____________ , gdzie zasiad³ po prawej rêce ______ .
3

Pan Jezus powróci³ do swojego Ojca i tam przebywa i dzisiaj.
Mo¿na by pomyœleæ, ¿e Jego uczniowie bêd¹ bardzo
zasmuceni. Ich Przyjaciel, Nauczyciel i Pan opuœci³ ich.

Co odczuwali, gdy powrócili do Jerozolimy?
1
Co zrobili?
1
W tej lekcji Pan Jezus obieca³ daæ uczniom moc. Ta obietnica wype³ni³a siê, kiedy Duch Œwiêty zst¹pi³
na nich kilka dni póŸniej po odejœciu Pana Jezusa do nieba. Dzisiaj ka¿dy wierz¹cy w Pana Jezusa
otrzymuje Ducha Œwiêtego, który daje moc do sk³adania œwiadectwa o Nim.
Na dowód przeczytaj i zapisz wiersz z Dz.Ap. 4,31 .

1

A oto wiersz o obiecanym Duchu Œwiêtym.
MOC, aby zmieniæ grzesznika takiego jak ja.
MOC, aby wybaczyæ i uczyniæ mnie wolnym.
MOC, aby pomóc mi mówiæ innym o Nim.
MOC, aby zmieniæ grzesznika takiego jak ty.

Uwagi prowadz¹cego

MOC, aby zwiastowaæ S³owo Pana.
MOC, aby sk³adaæ œwiadectwo w kraju i za granic¹.
MOC, aby ewangelizowaæ ¯ydów i pogan.
MOC, aby pozyskaæ dla Niego tak¿e ciebie.
A. Young
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Lekcja 4: Pan Jezus –
Jego powtórne przyjœcie

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Z³oty wiersz

Filip. 3,20 i 21; Tytus 2,11-14; 2 Piotra 3,1-10; 1 Jana 2,28; i 3,3

Jan 14,1-3
1 Kor. 15,51-54
1 Tes. 4,13-18
Hebr. 10,37

Podsumujmy ostatni¹ lekcjê pewnymi wielkimi obietnicami.
Przeczytaj Dz.Ap. 1,11 i wpisz poni¿ej obietnicê, która zosta³a dana uczniom.

2
Teraz wróæ do pierwszego fragmentu do przeczytania i wpisz S£OWA, które podsumowuj¹ tê
sam¹ obietnicê.
1
Ta obietnica jest dla wszystkich, którzy ufaj¹ Panu Jezusowi, którzy nale¿¹ do Bo¿ej rodziny.
W 1 Tesaloniczan 4,13 czytamy, ¿e wierz¹cy nie musz¹ siê smuciæ i cierpieæ, kiedy umrze inny
wierz¹cy.
Przeczytaj ten wiersz i wpisz nazwê tego, czego
niewierz¹cy nie maj¹.

1

Wierz¹cy nie musz¹ byæ smutni. Ich nadzieja to pewnoœæ, ¿e Pan Jezus powróci znowu. Cia³a
wierz¹cych, którzy umarli zostan¹ wzbudzone z martwych a cia³a tych z nas, którzy bêd¹ jeszcze ¿yli,
bêd¹ przemienione. Jedni i drudzy bêd¹ zabrani z ziemi do nieba.
Przeczytaj 1 Koryntian 15,51-54 i 1 Tesaloniczan 4,13-18 i rozwi¹¿ krzy¿ówkê, która mówi
o tym, co zdarzy siê, kiedy Pan Jezus przyjdzie znowu.

Krzy¿ówka

Poziomo:
1. _________ archanio³a
3. Wszyscy wierz¹cy
zostan¹ ____________
4. Zabrzmi wtedy
________ ostateczna.
5. Stanie siê to w oka 5
____________
2. Potem zawsze
bêdziemy z _________

2
7
1

Pionowo:
2. Wierz¹cy spotkaj¹
Pana w
_______________

6
3
4

6. Ci, którzy _______,
powstan¹ najpierw.
7. Ci, którzy bêd¹ ¿yæ,
zostan¹
______________ w
ob³okach.

8

Data tego wielkiego wydarzenia jest nieznana ani ludziom ani anio³om, tylko Bóg wie o tym. Stanie
siê to nagle i nieoczekiwanie a wtedy nie bêdzie czasu ani mo¿liwoœci, aby byæ zbawionym!
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Przeczytaj Jana 14,1-3 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI przyczynê, dla której przyjdzie znowu.

2
Dzisiaj wiele ludzi ma w¹tpliwoœci, czy te rzeczy s¹ prawdziwe czy kiedyœ bêd¹ mia³y miejsce. Tak
by³o równie¿ w czasach aposto³ów.
Przeczytaj 2 Piotra 3 i 4. Piotr powiedzia³, ¿e szydercy bêd¹ coœ mówiæ w dniach ostatecznych. Co to bêdzie?
1
Przeczytaj 2 Piotra 3,9. Uczymy siê tutaj, ¿e Bóg nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy.
Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego nie by³o jeszcze obiecanego przyjœcia Pana Jezusa.

2
Wpisz z³oty wiersz.

1
To nas zastanawia, prawda? Mo¿liwe, ¿e Bóg czeka na twoje upamiêtanie i uwierzenie zanim Jego
Syn powróci. A co by by³o, gdyby Pan Jezus powróci³by dzisiaj? Czy zosta³byœ zmieniony i
pochwycony, aby byæ z Nim na zawsze czy te¿ by³byœ pozostawiony? Dla wierz¹cych nadzieja ta
oznacza oczekiwanie na Jego przyjœcie. (Zobacz Tytusa 2,13).
Wpisz poni¿ej 1 Jana 2,28 i 1 Jana 3,3 i pomyœl o tym.

2

Jeœli jesteœ wierz¹cym, powinieneœ uwa¿aæ gdzie chodzisz i co robisz.
Fakt, ¿e On przyjdzie znowu, powinien sprawiaæ, ¿e bêdziesz ¿y³ ka¿dego
dnia œwiêtym i czystym ¿yciem, tak jak On.
Przeczytaj z³oty wiersz ponownie i pamiêtaj, ¿e Pan Jezus mo¿e przyjœæ
dzisiaj!

Uwagi prowadz¹cego
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