
 
 28.03.2021  
Lekcja: przed Wielkanocą. Najlepsza historia na świecie.  
Drodzy,  
Zachęcam każdego z Was do obejrzenia filmu Życie Jezusa: 
https://www.youtube.com/watch?v=Po00QlBLMT0  
Dzisiaj skupimy się na ostatnich momentach życia Jezusa na ziemi.  
1. Historia biblijna: Ew. Jana 18-19 [prezentacje poszczególnych fragmentów w .pdf]  

a. Co wydarzyło się kiedy Jezus był w ogrodzie z uczniami?  

b. W jaki sposób Piotr próbował bronić Jezusa?  

c. Jak Piotr zachował się po aresztowaniu Jezusa?  

d. Jaki napis umieszczono nad głową Jezusa?  

e. Dlaczego Jezus umarł na krzyżu?  
 
Jezus umarł na krzyżu dla nas. To było bolesne, ale przetrwał ból, żebyśmy mogli być na zawsze z Bogiem. 
Kiedy Jezus umarł, Jego uczniowie myśleli, że to już koniec – że wszystko, na co mieli nadzieję nigdy się 
nie stanie. ALE Bóg dalej działał. I Bóg dalej działa w naszych życiach. Robi rzeczy, których nie widzimy, ale 
to daje nadzieję.  
Cokolwiek się dzieje, pamiętaj, że Bóg działa.  
2. Pomyśl o jakiejś historii ze swojego życia, albo z życia najbliższych. Kiedy coś poszło źle, a potem 
pojawiło się rozwiązania i coś dobrego.  
 
My nie widzimy wszystkich elementów życia, ale Bóg je widzi. Kiedy przechodzisz przez trudny czas, 
pamiętaj, że nie musisz wszystkiego sam dopasować. Bóg obiecał, że będzie z nami i będzie nas prowadził. 
Cokolwiek się dzieje, pamiętaj, że Bóg działa.  
WERSET:  
Znajdź w Biblii Ewangelię Jana 16:33b.  
Napisz ten werset na pięknej kartce i przywieś nad biurkiem.  
Zastanów się, kogo mógłbyś dzisiaj zachęcić treścią tego wersetu?  
3. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, uczniowie myśleli, że wszystko, nad czym pracowali się skończyło. Czy 
kiedyś czułeś się podobnie? Czy naprawdę wtedy coś się skończyło? Czy umiałeś znaleźć w tej sytuacji coś 
pozytywnego?  

4. Wiemy, że Jezus bardzo nas kocha i umarł za nas na krzyżu. Wiemy tez, że Jezus mówi, ze mamy wziąć 
swój krzyż i podążać za nim. Z tą wiedzę i pamiętając dzisiejszy werset, jak myślisz, dlatego czasami się 
denerwujemy na Boga, kiedy nasze życie nie jest takie proste jak byśmy chcieli?  
 

Dodatki do lekcji: 

https://klodnicka.pl/wp-content/uploads/2021/04/do-lekcji-28-marca-grupa-5-Modlitwa.pdf 

https://klodnicka.pl/wp-content/uploads/2021/04/do-lekcji-28-marca-grupa-5-Jezus-przed-Najwyzsza-

Rada.pdf 

https://klodnicka.pl/wp-content/uploads/2021/04/do-lekcji-28-marca-grupa-5-Zaparcie-sie-Piotra.pdf 

https://klodnicka.pl/wp-content/uploads/2021/04/do-lekcji-28-marca-grupa-5-Przed-Pilatem-i-

Herodem.pdf 

https://klodnicka.pl/wp-content/uploads/2021/04/do-lekcji-28-marca-grupa-5-Ukrzyzowanie.pdf 
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