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Przeczytaj

Z³oty wiersz

£ukasz 23,1-33
Rzymian 5,8

Pi³at by³ namiestnikiem Judei. Nieprzyjaciele Jezusa musieli przekonaæ Pi³ata, ¿e Jezus zas³u¿y³ na
œmieræ.

Wpisz DWA zarzuty, które wytoczyli przeciwko Jezusowi.

1.
2.

2

Dzisiaj równie¿ ludzie mówi¹ k³amstwa przeciwko innym ludziom, poniewa¿ chc¹ ich zraniæ.
Jezus przyszed³ z Galilei, wiêc Pi³at odes³a³ Go do Heroda, który zarz¹dza³ tamtym regionem. Herod,
podobnie jak Pi³at, wiedzia³, ¿e Jezus nie jest winien zarzucanych mu przestêpstw. Chcia³ dla rozrywki,
aby Jezus uczyni³ cud, ale Jezus nawet nie chcia³ z nim rozmawiaæ.
W jaki sposób Herod i jego ludzie potraktowali Jezusa?

2
W tym samym czasie Pi³at mia³ innego wiêŸnia.
1

Jak mia³ na imiê?
Za co przebywa³ w wiêzieniu?

1.

2.

2

Rzymianie podbili naród ¿ydowski i wielu ¯ydów ich nienawidzi³o. Prawdopodobnie ten cz³owiek zabi³
Rzymianina i wielu ¯ydów cieszy³o siê z tego.

G C4/1

Chocia¿ zarówno Herod jak i Pi³at wiedzieli, ¿e Jezus by³ niewinny, Pi³at ba³ siê Go uwolniæ. Zamiast
tego zapyta³ lud, kogo ma uwolniæ: Jezusa czy Barabasza.
Gdy ludzie zaczêli wo³aæ o uwolnienie Barabasza, co wybrali? Podkreœl wszystkie w³aœciwe odpowiedzi.

Pokój

Przemoc

Mi³oœæ

Nienawiœæ

Radoœæ

2

Z powodu dokonanego przez nich wyboru:
Co sta³o siê z Barabaszem?
Co sta³o siê z Jezusem?

2

Nieprzyjaciele Pana Jezusa byli szczêœliwi widz¹c Go prowadzonego na krzy¿.
Kogo smuci³ ten widok?
1
Jezus nie by³ jedynym cz³owiekiem, który zosta³ ukrzy¿owany. Kto zosta³ razem z Nim stracony?
1
Tego dnia lud zobaczy³, ¿e Barabasz, winny cz³owiek, zosta³ uwolniony.
Natomiast Jezus, niewinny Cz³owiek, zosta³ ukrzy¿owany. Jezus by³ nie tylko
niewinny przestêpstw, o które oskar¿ali Go jego nieprzyjaciele, ale by³ równie¿
jedyn¹ Osob¹, która nigdy nie zgrzeszy³a przeciwko Bogu. Na krzy¿u umiera³ za
swoich wrogów, a tak¿e za ka¿dego z nas, abyœmy mieli ¿ycie wieczne.
Wpisz z³oty wiersz i ZAKREŒL s³owo, które okreœla zarówno Barabasza jak i nas.

2

KRZY¯ÓWKA
1
2

3

5

4

1. Pi³at wiedzia³, ¿e Pan Jezus by³
_____________________.
2. Jezus umar³, abyœmy mogli mieæ
_______________ wieczne.
3. Barabasz by³ oskar¿ony o __________________.
4. Gdy jeszcze byliœmy ______________________,
Chrystus za nas umar³ (zobacz z³oty wiersz).
5. Jezus powiedzia³, ¿e powinniœmy mi³owaæ
naszych _________________________.
5

Nie wiemy, co czu³ Barabasz, kiedy zobaczy³ Pana Jezusa prowadzonego zamiast niego na krzy¿; nie
wiemy, czy zmieni³ swoje ¿ycie. Wiemy jednak, ¿e Pan Jezus umar³ za nasze grzechy. Dlatego te¿
musimy odwróciæ siê od naszych grzechów i poddaæ nasze ¿ycie pod Jego panowanie.
Czy ju¿ odda³eœ swoje ¿ycie pod Jego panowanie? Jeœli to uczyni³eœ, napisz i opowiedz nam o tym!
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Lekcja 2: Pan Jezus –
Pogrzebany i zmartwychwsta³y

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Mateusz 27,57-61
Mark 16,1-7
Jan 19,38-42

Z³oty wiersz

£ukasz 23,44-56
24,1-12
2 Tymoteusz 2,8

Mówi¹c o œmierci Pana Jezusa, chcemy przedstawiæ cz³owieka, o którym dot¹d nie s³yszeliœmy. Jan
19,38 mówi nam, ¿e by³ potajemnie naœladowc¹ Jezusa.
Kto to by³?

1

Dlaczego by³ naœladowc¹ Jezusa potajemnie? (Zobacz Jan 19,38).
1
Zaznacz: PRAWDA lub NIEPRAWDA przy poni¿szych stwierdzeniach, aby odkryæ coœ wiêcej na
jego temat.
Mieszka³ w Antiochii.
...................
By³ dobrym i sprawiedliwym cz³owiekiem.
...................
Oczekiwa³ Królestwa Bo¿ego.
...................
By³ cieœl¹.
...................
Poprosi³ Heroda o cia³o Jezusa.
...................
3
Owin¹³ cia³o w lniane przeœcierad³a.
...................
W pobli¿u miejsca, gdzie Pan Jezus zosta³ ukrzy¿owany, Józef mia³
nieu¿ywany grób. Ten grób to by³a pieczara wykuta w skale, do której
Józef z³o¿y³ cia³o Jezusa.
Kto przygl¹da³ siê temu, co robi³ Józef, a potem przygotowa³ wonnoœci i maœci?
1
To by³ jedyny mo¿liwy sposób, w jaki przyjaciele Jezusa mogli Mu okazaæ swoj¹ mi³oœæ.
W jaki sposób kobiety chcia³y jeszcze okazaæ tê sam¹ mi³oœæ w pierwszy dzieñ tygodnia?
1
Te kobiety martwi³y siê, poniewa¿ nie wiedzia³y, w jaki sposób bêd¹ mog³y
odwaliæ wielki kamieñ, który zakrywa³ wejœcie do grobu.
Co czu³y, kiedy odkry³y, ¿e cia³a Jezusa nie ma w grobie?
1
Jak zareagowa³y, kiedy zobaczy³y dwóch ludzi?
1
Dwaj mê¿owie, którzy tak naprawdê byli anio³ami, mieli dla tych kobiet wspania³¹ wiadomoœæ.
Dlaczego myli³y siê szukaj¹c Jezusa w grobie?
1

G C4/2

Jakie trzy rzeczy powiedzia³ Jezus swoim naœladowcom, zanim to wszystko siê sta³o?

1.
2.
3.

3

Do kogo posz³y kobiety, gdy dowiedzia³y siê, ¿e Pan Jezus zmartwychwsta³?
1
Kobiety nie zatrzyma³y tej dobrej wieœci dla siebie. My tak¿e powinniœmy przekazywaæ tê dobr¹ nowinê o
Panu Jezusie naszym przyjacio³om. Jednak uczniowie nie podzielali tej radoœci, któr¹ prze¿ywa³y kobiety.
Dlaczego?
1
W dzisiejszych czasach wielu ludzi nie wierzy tej dobrej nowinie, ¿e Pan Jezus umar³ i zmartwychsta³.
Co zrobi³ Piotr?
1
Co zrobi³, gdy opuœci³ grób?
1
Po œmierci Jezusa, Józef i kobiety robili co mogli, aby okazaæ swoj¹ mi³oœæ do Niego. Kobiety
uradowa³y siê, gdy us³ysza³y i uwierzy³y dobrej nowinie, któr¹ przekazali anio³owie. My tak¿e
bêdziemy siê radowaæ, jeœli uwierzymy, ¿e Pan Jezus umar³ za nas a potem zmartwychwsta³.

Wpisz z³oty wiersz i pamiêtaj, ¿e to jest prawda!

2
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 3: Pan Jezus –
Ten, którego widzieli i s³yszeli

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Dzieje Ap. 1,1-3 Dzieje Ap. 3,11-19 Dzieje Ap. 10,39-43

Z³oty wiersz

£ukasz 24,13-35

£ukasz 24,26

Ten dzieñ, w którym Pan Jezus zmartwychwsta³ jest nazwany Niedziel¹ Wielkanocn¹. To by³ przejmuj¹cy
dzieñ. Fragment do przeczytania mówi o jednym z wydarzeñ, które mia³y miejsce tego dnia.
7

5

8

6

1

3

2

1. Miasto, z którego wyszli dwaj mê¿czyŸni.
2. Imiê jednego z nich.
3. Ten, który siê przy³¹czy³ do id¹cych.
4. Miasto, do którego szli.
5. Za kogo ludzie uwa¿ali Jezusa.
6. Imiê cz³owieka, którego Pisma wyjaœni³ Jezus.
7. Co Pan Jezus musia³ znosiæ zanim wszed³ do chwa³y.
8. Zmartwychwsta³ego Pana widzia³ te¿ ..........................
8

4

W poprzedniej lekcji odkryliœmy, ¿e kiedy kobiety us³ysza³y od anio³ów t¹ wieœæ, uwierzy³y, ¿e Pan
Jezus ¿yje. Kleofas i jego towarzysz spotkali zmartwychwsta³ego Chrystusa, ale z pocz¹tku Go nie
rozpoznali.
Co mo¿emy powiedzieæ na podstawie wiersza 17 na temat uczuæ tych dwóch ludzi?
1
Napisz zdanie, które wyra¿a to, co Kleofas odpowiedzia³ na pytanie Jezusa z wiersza 17.

1
Gdy rozmawiali z tym „Nieznajomym” o wydarzeniach w Jerozolimie, powiedzieli Mu, ¿e mieli
nadziejê, ¿e Jezus z Nazaretu uwolni ich kraj z rzymskiej niewoli.
W którym wierszu mówi¹ o tej nadziei?

Wiersz:

1

Co spowodowa³o utratê nadziei przez Kleofasa i jego towarzysza?

1
Czasami równie¿ nasze nadzieje nie sprawdzaj¹ siê.

G C4/3

Tych dwóch ludzi by³o wraz z innymi uczniami Chrystusa, gdy kobiety przynios³y dobr¹ nowinê, ¿e
Jezus powsta³ z martwych.
W jaki sposób Kleofas i jego przyjaciel zareagowali na t¹ wiadomoœæ?
1
Gdy szli dalej, Pan Jezus wyjaœnia³ im i pomóg³ im zrozumieæ, dlaczego musia³ cierpieæ i umrzeæ.
U¿yj tych s³ów, aby uzupe³niæ poni¿szy tekst.
proroków
Mo¿esza
chwa³y

uwierzyæ

Chrystus

Ich serca by³y zbyt otêpia³e, aby mogli ...................... .
By³o konieczne, aby ....................... cierpia³, zanim wejdzie do swojej .................... .
Jezus wyjaœnia³ Pisma pocz¹wszy od ...................... przez ..................... i uczy³

5

ich wszystkiego, co dotyczy³o Jego Osoby.

Kleofas i jego towarzysz chcieli, aby „Nieznajomy” by³ ich goœciem.
Co On zrobi³, gdy by³ w ich domu, dziêki czemu Kleofas i jego towarzysz rozpoznali Go?
1
Zwykle to gospodarz, g³owa rodziny, ³ama³ chleb. Kiedy Pan Jezus wchodzi do czyjegoœ ¿ycia, musi
wejœæ jako Osoba, która panuje nad wszystkim.
Teraz, kiedy wiedzieli, kim jest „Nieznajomy”, ich serca nape³ni³y siê radoœci¹.
Co natychmiast uczynili, aby podzieliæ siê swoj¹ radoœci¹ z innymi?

1
Tych dwóch ludzi sz³o nastêpne 12 kilometrów w ciemnoœci, aby
podzieliæ siê dobr¹ nowin¹ o zmartwychwstaniu Jezusa ze swoimi
przyjació³mi. Naœladuj ich przyk³ad i dziel siê tym, co wiesz o Panu
Jezusie ze swoimi przyjació³mi.

Morze
Œródziemne

Jezioro
Galilejskie

IZRAEL
Emaus
Jerozolima

Morze
Martwe
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Lekcja 4: Pan Jezus –
Zw¹tpienie i wiara
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Jan 11,5-16 1 Koryntian 15,3-7 1 Jana 5,10-13

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Jan 20,19-31

Jan 20,29

Dlaczego uczniowie spotkali siê za zamkniêtymi drzwiami
w tym dniu, w którym Pan Jezus zmartwychwsta³?

1
Jakie pierwsze s³owa wypowiedzia³ do nich Pan Jezus?

1
Jak zareagowali, kiedy Go zobaczyli?
1
Jednego z uczniów, imieniem Tomasz, nie by³ obecny podczas tych wydarzeñ.
Przy wczeœniejszej okazji Tomasz uwierzy³, ¿e Jezus nara¿a siê na niebezpieczeñstwo. Wtedy
powiedzia³ uczniom, ¿e powinni coœ zrobiæ. Co to by³o? (Jan 11,16)
1
Kiedy jednak Jezus zosta³ aresztowany, co zrobi³ Tomasz (podobnie jak inni uczniowie)?
(Marek 14,50)
1
Co ominê³o Tomasza z tego wzglêdu, ¿e nie by³o go wraz z innymi uczniami wieczorem tej
pierwszej Niedzieli Wielkanocnej?
1
Inni uczniowie gorliwie podzielili siê swoj¹ dobr¹ nowin¹ z Tomaszem.
Zakreœl w uk³adance odpowiedzi na poni¿sze zagadki, (poziomo, pionowo, ukoœnie, albo wspak)
aby odkryæ, co powiedzia³ Tomasz. OdpowiedŸ 7 jest ju¿ zakreœlona.
1. Tomasz by³ jednym z ..................................
T OMA S Z U R
2. Kogo widzieli jego przyjaciele? ................
P A N X C X C Ê
BMÓ E J X Z K
3. Chcia³ zobaczyæ znaki na ...........................
I O L X P A N A
4. To po nich pozosta³y znaki. ........................
B A K Ó G X I C
5. Tomasz chcia³ go w³o¿yæ w zranione miejsca. ..........................
P XMÓ J X Ó H
6. Swoj¹ rêkê chcia³ w³o¿yæ w ................... Jezusa.
E I Z D
OWG
7. Czêsto jest nazywany „niewiernym”. ................................
Pozosta³e litery poka¿¹ nam, co powiedzia³ Tomasz.
7
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Tomaszowi wydawa³o siê, ¿e to zbyt piêkne, aby by³o prawdziwe! Nie
chcia³ uwierzyæ. Ale czeka³a go wielka niespodzianka!
W jaki sposób Tomasz zobaczy³ moc Pana Jezusa, kiedy On
pojawi³ siê w pokoju tydzieñ póŸniej? (Wiersz 26)

2
Tomasz powiedzia³, ¿e chce dotkn¹æ Jezusa i Pan Jezus zachêci³ go, aby to zrobi³. Ale w koñcu Tomasz
wcale Go nie dotkn¹³.
Co powiedzia³, kiedy zobaczy³, ¿e Pan Jezus naprawdê ¿yje?

1
Przeczytaj z³oty wiersz i napisz, co Pan Jezus powiedzia³ Tomaszowi.

1
Tomasz radowa³ siê tym, ¿e Pan Jezus ¿yje. Naprawdê uwierzy³, ¿e On jest Bogiem i uzna³ Go swoim
Panem.
Jeœli uczynisz to samo, bêdziesz zbawiony i doœwiadczysz prawdziwej radoœci. Zobacz Rzymian 10,9.
U¿yj klucza (np. zamieñ literê a na ³, a literê ³ na a) i rozszyfruj podany ni¿ej tekst, a zobaczysz, co
dowiadujemy siê na temat pierwszej Wielkanocy.
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3
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