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ZROBIŁ TO DLA MNIE! 
 

ŹRÓDŁA: Mt 27,15-66; Mk 15,6-47; Łk 23,13-56; J 18,39-19,42; Życie Jezusa, rozdział 68: Na sądzie u Piłata. 
 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Chcę, aby Jezus był moim osobistym Zbawicielem. 

CEL – dzieci Wiedzą, że śmierć Jezusa jest przejawem Bożej wielkiej miłości do nas. 
Czują wdzięczność do Jezusa, Jedynego wybawcy. 
Reagują, akceptując Jezusa jako osobistego Zbawiciela. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Piłat ponownie uznaje Jezusa za niewinnego - po tym jak został On przyprowadzony od Heroda. 
Oznajmia tłumowi, że nakaże wychłostać Jezusa, a następnie Go wypuści. Tłum jednak domaga się 
zabicia Jezusa i uwolnienia Barabasza. Piłat uległ jego żądaniom i wysyła Jezusa na ukrzyżowanie. 
Barabasz zostaje uwolniony, a Jezus jest bity i prowadzony na Golgotę. Nie może nieść swego krzyża 
przez całą drogę, więc żołnierze zmuszają do tego Szymona z Cyreny. Jezus zostaje przybity do 
krzyża i wisi pomiędzy dwoma łotrami. Jeden z nich prosi Go, aby pamiętał o Nim, gdy wejdzie do 
swojego królestwa, a Jezus obiecuje, że tak się stanie. Potem Jezus umiera. Jego przyjaciele chowają 
Go przed szabatem w grobie Józefa. 
 

TO JEST LEKCJA O: uwielbieniu. 
Słowa nie mogą wyrazić tortur i udręk, jakie cierpiał Jezus, gdy samotnie umierał za nas. Jego 
największy dar zainspirował wierzących na przestrzeni wieków do oddawania Mu czci, wyrażania 
wdzięczności słowami i czynami oraz przyjęcia Go do swojego życia jako osobistego Zbawiciela. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Zarówno Józef, jak i Nikodem zostali celowo wykluczeni z procesu Jezusa, ponieważ w przeszłości 
wypowiadali się na Jego korzyść i udaremniali plany uciszenia Zbawiciela. (...) Teraz odważnie 
posunęli się naprzód, aby czynić to, czego żaden inny przyjaciel Jezusa nie był w stanie zrobić. 
Podczas ukrzyżowania Nikodem był świadkiem wypełnienia się tego, co Jezus przepowiedział trzy 
lata wcześniej o podniesieniu Syna Człowieczego (J 3,14-15), a żywe sceny tego dnia stanowiły 
dowód boskości Chrystusa" (Komentarz do Biblii SDA, tom 5, s. 550-551). 
 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 1. 
 

 
  



 
 
 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć 
ich, aby podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem 
rozpocznijcie realizację wybranej czynności wprowadzającej. 

 
 

 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 
 

A. KRZYŻ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- drewno lub 
karton do 
wykonania dużego 
krzyża 
o wysokości 2,5-3 
metrów 
- papier do 
przygotowania 
napisu 
- markery 
 

Poproś dzieci, aby zrobiły 
duży krzyż z drewna lub 
kartonu, a następnie, aby 
napisały i przymocowały do 
krzyża napis: „Jezus 
Nazarejczyk, Król Żydowski” 
(J 19,19). Przymocujcie go w 
górnej części krzyża. 
Zachowaj krzyż do ćwiczenia 
Zastosowanie lekcji. 

Powiedz: W poprzednim tygodniu uczyliśmy się o cierpieniu 
Jezusa. W tym tygodniu dowiemy się, jak wyglądała Jego 
śmierć na krzyżu. Zapytaj: Jakie uczucia wywołuje w was 
myślenie o Jezusie na krzyżu? (smutek, smutek z powodu 
moich grzechów, żal z powodu Jezusa) Trudno jest myśleć o 
śmierci Jezusa na krzyżu. To może nawet sprawić, że 
poczujemy strach. Jezus był gotów umrzeć za nas, 
ponieważ nas kocha. Jednym ze sposobów, w jaki możemy 
odpowiedzieć na Jego miłość, jest poproszenie Go, by 
został naszym osobistym Zbawicielem. O tym mówi nasze 
przesłanie:  

 
CHCĘ, ABY JEZUS BYŁ MOIM OSOBISTYM ZBAWICIELEM.  
Powiedzmy to wspólnie. 
 
 

B. CIERNIE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- gałązka 
z krzewu lub z 
rośliny z 
kolcami 

Przygotuj 
gałązkę 
z cierniami 
lub pokaż 
ich zdjęcie. 

Zapytaj: Co to jest? (ciernie) Jakie są one w dotyku? (ostre) Co by się stało, 
gdybyśmy mocno docisnęli ciernie do naszej skóry? (będziemy krwawić) Co się 
stanie, jeśli skóra ulegnie uszkodzeniu? Biblia mówi nam, że okrutni żołnierze 
zrobili koronę z cierni i wcisnęli ją na głowę Jezusa. Ciernie były częścią 
cierpienia Jezusa, który umarł za nas na krzyżu. Umierając za nas, ofiarował się 
jako nasz Zbawiciel i okazał swoją miłość. Jezus kocha mnie tak bardzo, że: 

 
CHCĘ, ABY JEZUS BYŁ MOIM OSOBISTYM ZBAWICIELEM.  
Powtórzmy to razem. 
 
 

C. WISZENIE NA KRZYŻU 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Poproś dzieci, aby 
wstały i wyciągnęły 
obydwa ramiona na boki 
z wyprostowanymi 
łokciami. Niech trzymają 
je najdłużej, jak potrafią. 

Zapytaj: Jak myślicie, jak długo trzymaliście ręce w górze? (Poczekaj na odpowiedzi.) 
Jak czują się twoje mięśnie, kiedy zaczynają być zmęczone? Jezus znajdował się 
w tej pozycji przez wiele godzin, trzymany przez gwoździe za nadgarstki i stopy. 
Cierpiał z powodu naszych grzechów. Był gotów to uczynić, ponieważ nas kocha. 
Jednym ze sposobów, w jaki możemy odpowiedzieć na Jego miłość, jest 
przypomnienie sobie dzisiejszego przesłania: 

 
CHCĘ, ABY JEZUS BYŁ MOIM OSOBISTYM ZBAWICIELEM.  
Powtórzmy to razem. 
 
 



MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem 
pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij 
o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
PIEŚNI 
Jezus mnie kocha (pieśń nr 615) 
Chwalmy Pana (pieśń nr 14) 
Radosna pieśń (pieśń nr 164) 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie  

DARY  
Powiedz: Nasze dary mają na celu pomóc ludziom w ... (nazwa miejsca, na które przeznaczone są dary) poznać 
Jezusa i przyjąć Go jako swojego osobistego Zbawiciela 
 
MODLITWA 
Przed lekcją przygotuj wycinankę krzyża dla każdego dziecka. Powiedz: Jezus cierpiał i umarł, aby każdy, kto 
zdecyduje się przyjąć zbawienie, mógł mieć życie wieczne. Jednak niektórzy ludzie nie chcą, aby Jezus dał im 
dar życia wiecznego. Czy znasz kogoś takiego? (Poczekaj na odpowiedź.) Napisz imię tej osoby na swoim 
wyciętym krzyżu. Uklęknijmy teraz i módlmy się, aby ludzie, których imiona znajdują się na waszych krzyżach, 
otworzyli swoje serca i chcieli, aby Jezus stał się ich osobistym Zbawicielem. Zachęć dzieci do głośnej modlitwy. 
Następnie zakończ modlitwą, aby każde dziecko chciało przyjąć Jezusa za swojego osobistego Zbawiciela. 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie 

- belka lub kawałek drewna o długości ok. 2 metrów 
- duży gwóźdź 
- młotek 
- kilka kawałków grubszej tkaniny 

Bądź gotowy, aby postępować zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w trakcie czytania lub opowiadania historii. 
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przejrzyj historię 
przed zajęciami. 

 
OPOWIADANIE HISTORII  
 
- Przesłuchałem tego człowieka i uważam, że jest 
niewinny. - argumentował Piłat. - Każę go ubiczować, a 
potem go uwolnię.  
  Z tłumu poniósł się wielki ryk.  
- Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj Go! Uwolnij Barabasza! - tłum 
krzyczał coraz głośniej i głośniej.  

Wypuszczanie więźnia w czasie Paschy 
stanowiło doroczny zwyczaj. Tłum domagał się jednak 
uwolnienia groźnego przestępcy i skazania na śmierć 
niewinnego Jezusa.  

To Piłat był gubernatorem, ale bał się ludzi. W 
końcu więc zezwolił na to, czego od niego oczekiwali. 
Wiedział, że Jezus nie popełnił żadnego przestępstwa, 
ale posłuchał tłumu. Z więzienia wypuścił Barabasza.  

Tysiące ustawiały się po obu stronach drogi, 
gdy Jezus zataczał się pod ciężarem swojego krzyża. 
[Pozwól dzieciom zakręcać, kiedy będą próbowały 
nosić nosić na ramionach kłodę lub drewno]. Większość 
ludzi krzyczała i obrażała Jezusa. Jego przyjaciele i 
wyznawcy płakali i zawodzili.  

W końcu Jezus upadł. Był zmęczony, pobity i 
nie miał już siły. Żołnierze chwycili więc stojącego w 
pobliżu i dobrze zbudowanego człowieka. Obcy w 

Jerozolimie Szymon, turysta z Cyreny, został zmuszony 
do niesienia krzyża Jezusa.  

Wreszcie pochód dotarł do miejsca zwanego 
Kalwarią - miejsca, w którym ginęli przestępcy. 
Żołnierze z pogardą zepchnęli Jezusa na krzyż. Wbili 
długie żelazne gwoździe w Jego nadgarstki i stopy. 
[Trzymaj duży gwóźdź i młotek. Zapytaj: Jak byście się 
czuli, gdyby wbijano wam w nadgarstki stopy duży 
gwóźdź?] Następnie podnieśli krzyż i wpuścili go do 
otworu w ziemi, tak aby stał pionowo. Jezus odczuwał 
ogromny ból. Ukrzyżowanie było najbardziej bolesnym 
i okrutnym sposobem uśmiercania, jaki znali 
Rzymianie. Ale Jezus modlił się:  
- Ojcze, przebacz tym ludziom. Nie wiedzą, co czynią.  

Tłum obserwował, jak przywódcy wyśmiewają 
się z Jezusa.  
- Ratował innych, a siebie nie potrafi uratować - szydzili.  

Żołnierze również wyśmiewali się z Jezusa. 
Tabliczka została przybita do krzyża nad Jego głową.  
- To jest Król Żydów - głosił napis.  

Tego dnia wraz z Jezusem ukrzyżowano dwóch 
złodziei. Jeden z nich także wyśmiewał się z Niego.  
- Tak więc jesteś Mesjaszem! Udowodnij to, 
oszczędzając siebie i nas samych! 



Drugi złodziej zaprotestował:  
- My zasługujemy na śmierć, ale ten człowiek nie zrobił 
nic złego. 

 Zwrócił się do Jezusa i rzekł:  
- Pamiętaj o mnie, kiedy wejdziesz do swojego 
królestwa.  

Jezus obiecał mu, że będzie o nim pamiętał. 
W południe nad ziemią zapadła głęboka 

ciemność. Światło słoneczne całkowicie zniknęło. 
Ciemność trwała aż do godziny piętnastej, kiedy Jezus 
zawołał:  
- Ojcze, zawierzam mojego ducha w Twoje ręce - i 
umarł.  

Rzymscy żołnierze byli zdumieni, że stało się to 
tak szybko. Kiedy Jezus umarł, ziemia się zatrzęsła. W 
tym samym czasie kurtyna w świątyni została rozdarta 
na dwie części - od góry do dołu. Tylko Bóg lub Jego 
aniołowie mogli zerwać tę zasłonę. [Pozwól dzieciom 
spróbować przerwać na półgruby materiał].  

Dobry człowiek o imieniu Józef poszedł do 
Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Umieścił je w nowym 
grobowcu, który został wyrzeźbiony w skale - w tym 
samym grobie, w którym pewnego dnia on sam miał być 
pochowany. Aby zamknąć grobowiec, przytoczono 
duży kamień.  

Było późne piątkowe popołudnie. Wszędzie 
zapadła cisza. 

 
 
ROZWINIĘCIE  
 
Poczekaj na reakcję, gdy zapytasz: Jaki zwyczaj był przestrzegany co roku podczas Paschy? (Rząd powinien 
zwolnić jednego więźnia.) Kogo zwolnił Piłat z więzienia? (Barabasza) Dlaczego Szymon z Cyreny niósł krzyż 
Jezusa? (Zmusili go żołnierze, ponieważ Jezus był słaby i się potknął.) Co stało się z zasłonami w świątyni? (Zostały 
rozerwane od góry do dołu.) Kto wziął ciało Jezusa i gdzie je umieścił? (Józef; umieścił ciało Jezusa w nowym grobie, 
który zbudował dla siebie.) Dlaczego Jezus przeszedł przez to straszne doświadczenie? (Ponieważ nas kocha nas 
i chce nas uratować.) Jezus umarł za nasze grzechy i dzięki temu pewnego dnia będziemy mogli być razem z 
Nim, a smutek i śmierć całkowicie znikną. Jeśli Go kochasz, powiedz nasze przesłanie: 
 
CHCĘ, ABY JEZUS BYŁ MOIM OSOBISTYM ZBAWICIELEM. 
 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- pieśń nr 270 - Bóg świat 
umiłował  

Wykorzystajcie pieśń Bóg świat umiłował (pieśń nr 270), aby zapamiętać dzisiejszy 
werset pamięciowy. Powtarzajcie ją tak długo, aż dzieci zapamiętają przesłanie 
mówiące o tym, że Jezus jest Mesjaszem.  

 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Przebieg Rozwinięcie 
Niech dzieci, które umieją czytać, czytają na zmianę Ewangelię Łukasza 
23,26-49. Powiedz: Podróżujemy wspólnie drogą do Kalwarii, drogą 
krzyżową. Wybierzmy najlepszą odpowiedź na każde pytanie. 
Przeczytaj na głos każde pytanie. Poproś ochotników, aby przeczytali 
odpowiedni werset i udzielili właściwej odpowiedzi. 
 
1. Szymon z Cyreny został zmuszony by nieść krzyż Jezusa (Łk 23,26). 
Prawda czy fałsz? 
2. Co kobiety zrobiły dla Jezusa (Łk 23,27)? a. Śmiały się z Niego. b. 
Opluwały Go. c. Płakały za nim. 
3. Ilu złodziei zostało ukrzyżowanych razem Jezusem (Łk 23,32)? a. trzech, 
b. dwóch, c. jeden 
4. Kto był ostatnią osobą, którą Jezus obiecał uratować (Łk 23,39-43)? a. 
Szymon z Cyreny, b. żołnierz, c. złodziej na krzyżu 
5. Co nastąpiło na całej ziemi i trwało przez trzy godziny (Łk 23,44)? a. 
deszcz, b. światło słoneczne, c. ciemność 
6. Jakie były ostatnie słowa Jezusa, zanim umarł (Łk 23,46)? a. „Chcę pić” 
. „Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego” c. „Ojcze, przebacz im”. 

Zapytaj: Która część historii Jezusa o 
ukrzyżowaniu oznacza dla ciebie 
najwięcej? (wysłuchaj odpowiedzi.) Co 
sądzisz o tym, co Jezus wycierpiał 
dla Ciebie? (Jestem przytłoczony; 
nigdy nie mogłem zrobić tego, co On 
zrobił i nie poddać się. Nie jestem tego 
warty. Chcę zaakceptować to, co On 
zrobił dla mnie z wdzięcznością.) Czy 
Jego cierpienie było daremne? 
Dlaczego? Jeśli naprawdę tak 
myślisz, powiedz nasze przesłanie. 

 
CHCĘ, ABY JEZUS BYŁ MOIM OSOBISTYM ZBAWICIELEM. 
 
 



 
ZASTOSOWANIE 
 
CHCĘ JEGO! 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- słowo „miłość” 
napisane tak, 
aby wszyscy 
mogli je 
zobaczyć 
- ołówki, 
długopisy, 
markery 
- mała pusta 
kartka dla 
każdego dziecka 
- taśma klejąca 
- krzyż 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: O czym myślisz, 
kiedy słyszysz słowo miłość? (dawanie, troska, dobre 
samopoczucie, itp.) Powiedzmy razem werset pamięciowy. 
Zapytaj: Co sprawia, że miłość Boża jest bardziej 
wyjątkowa niż miłość, którą otrzymujemy od innych? 
(Bóg dał Jezusa, aby umarł za nas. Kocha wszystkich ludzi - 
nawet jeśli oni nie kochają Jego.) 
Czy chciałbyś poprosić Jezusa, aby był twoim 
najlepszym przyjacielem i Zbawicielem? Każdemu 
dziecku, które mówi „tak”, daj małą kartkę. Poproś o wpisanie 
na niej swojego imienia i nazwiska i przyklejenie do krzyża. 
W czasie, gdy dzieci podchodzą do krzyża, śpiewajcie razem 
pieśń na dowolną melodię: 
Bóg jest taki dobry,  
Zmarł za mnie,  
On jest moim przyjacielem,  
I kocham Go. 

Daj czas na odpowiedzi: Kiedy 
prosicie Jezusa, aby był 
waszym najlepszym 
przyjacielem i Zbawicielem, 
akceptujecie Go jako swojego 
osobistego Zbawiciela. 
Zapytaj: Dlaczego chcesz, aby 
Jezus był twoim osobistym 
Zbawicielem? Jak myślicie, jak 
czuje się Jezus, gdy 
akceptujemy Go jako swojego 
osobistego Zbawiciela? Jak wy 
się czujecie? 
Jeśli rzeczywiście tak myślicie, 
powiedzmy jeszcze raz nasze 
przesłanie: 

 
CHCĘ, ABY JEZUS BYŁ MOIM OSOBISTYM ZBAWICIELEM. 
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
ZATRZYMAJ GO! 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- nożyczki 
- wzór koła 
ratunkowego (zob. 
s. 151) 
- naklejki z Jezusem 
(opcjonalnie) 
- werset Jan 3,16 
napisany tak aby 
wszyscy mogli go 
zobaczyć 
- papier 
konstrukcyjny 
- ołówki, markery, 
kredki 
- klej 
 
 
 

Powiedz: Ważne jest, abyście - kiedy przyjmiecie Jezusa jako 
waszego osobistego Zbawiciela - codziennie Mu o tym 
mówili. Aby trzymać się z blisko Niego, rób następujące 
rzeczy (pisz na tablicy to, co mówisz): 
 
1. Rozmawiaj z Nim. 
2. Czytaj Jego Słowo - Biblię. 
3. Podziel się historią Jezusa z kimś innym. 
 
Zróbmy teraz każdą z tych trzech rzeczy. Odmówmy cichą 
modlitwę, mówiąc Jezusowi, jak bardzo Go kochamy i 
dziękując Mu za śmierć na krzyżu. Daj dzieciom czas. 
Teraz powiedzmy (lub przeczytajmy) J 3,16. Daj czas. Zróbmy 
plakat z wersetem pamięciowym, aby komuś go podarować. 
Pomóż dzieciom zrobić plakat. Dostarcz materiały i kopię wzoru 
koła ratunkowego (zob. s. 151) dla każdego dziecka. Poproś, aby 
napisały werset pamięciowy na kole ratunkowym, wycięły go i 
przykleiły do papieru, aby stworzyć plakat. Dodaj naklejki z 
Jezusem lub udekoruj plakat zgodnie z upodobaniami. Powiedz: 
Dając komuś ten plakat, powiedz swój werset pamięciowy. 

Daj czas na odpowiedzi: Czy 
lubisz rozmawiać 
z Jezusem? Dlaczego? 
Co sądzisz na temat Biblii? 
(Zawiera wiele wspaniałych 
historii; nie rozumiem tego 
wszystkiego; mówi mi, jak 
żyć; uczy mnie o Jezusie i 
Bogu.) 
Nawet jeśli jeszcze nie 
rozumiesz wszystkiego, co 
znajduje się w Biblii, 
możesz cieszyć się i 
dziękować Jezusowi za to, 
co już rozumiesz. Później 
będziesz uczyć się więcej. 
Komu podarujesz swój 
plakat? Co powiesz tej 
osobie? Powiedzmy 
jeszcze raz nasze 
przesłanie: 

 
CHCĘ, ABY JEZUS BYŁ MOIM OSOBISTYM ZBAWICIELEM. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zaśpiewajcie jako modlitwę końcową werset pamięciowy - pieśń nr 270 Bóg świat umiłował. Przypomnij dzieciom, aby 
codziennie korzystały z przewodników po Biblii i wykonywały codzienne czynności. 

  



 

 

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

Tekst źródłowy: Mt 27,15-66; Mk 15,6-47; Łk 23,13-56; J 18,39-19,42; Życie Jezusa, rozdział 68: Na sądzie u 
Piłata. 

Tekst pamięciowy: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). 

Główne przesłanie: Chcę, aby Jezus był moim osobistym Zbawicielem. 
 

 
DLA MNIE! 

 
Kto jest twoim najlepszym przyjacielem? Czy byłbyś w stanie cierpieć, aby mu pomóc? Czy jest ktoś, kogo niezbyt 

lubisz? Czy zrobiłbyś wszystko, aby pomóc tej osobie, gdyby miała kłopoty? Znam kogoś, kto odpowiedziałby „Tak!” na 
oba pytania. Cierpiał i umarł za nas, aby uratować wszystkich. Przeczytajmy Jego historię. 

 
- Przesłuchałem tego człowieka i uważam, że jest niewinny. - argumentował Piłat. - Każę go ubiczować, a potem go 
uwolnię.  
  Z tłumu poniósł się wielki ryk.  
- Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj Go! Uwolnij Barabasza! - tłum krzyczał coraz głośniej i głośniej.  

Wypuszczanie więźnia w czasie Paschy stanowiło doroczny zwyczaj. Tłum domagał się jednak uwolnienia 
groźnego przestępcy i skazania na śmierć niewinnego Jezusa.  

To Piłat był gubernatorem, ale bał się ludzi. W końcu więc zezwolił na to, czego od niego oczekiwali. Wiedział, 
że Jezus nie popełnił żadnego przestępstwa, ale posłuchał tłumu. Z więzienia wypuścił Barabasza.  

Tysiące ustawiały się po obu stronach drogi, gdy Jezus zataczał się pod ciężarem swojego krzyża. Większość 
ludzi krzyczała i obrażała Jezusa. Jego przyjaciele i wyznawcy płakali i zawodzili.  

W końcu Jezus upadł. Był zmęczony, pobity i nie miał już siły. Żołnierze chwycili więc stojącego w pobliżu i 
dobrze zbudowanego człowieka. Obcy w Jerozolimie Szymon, turysta z Cyreny, został zmuszony do niesienia krzyża 
Jezusa.  

Wreszcie pochód dotarł do miejsca zwanego Kalwarią - miejsca, w którym ginęli przestępcy. Żołnierze z 
pogardą zepchnęli Jezusa na krzyż. Wbili długie żelazne gwoździe w Jego nadgarstki i stopy. Następnie podnieśli krzyż 
i wpuścili go do otworu w ziemi, tak aby stał pionowo. Jezus odczuwał ogromny ból. Ukrzyżowanie było najbardziej 
bolesnym i okrutnym sposobem uśmiercania, jaki znali Rzymianie. Ale Jezus modlił się:  
- Ojcze, przebacz tym ludziom. Nie wiedzą, co czynią.  

Tłum obserwował, jak przywódcy wyśmiewają się z Jezusa.  
- Ratował innych, a siebie nie potrafi uratować - szydzili.  

Żołnierze również wyśmiewali się z Jezusa. Tabliczka została przybita do krzyża nad Jego głową.  
- To jest Król Żydów - głosił napis.  

Tego dnia wraz z Jezusem ukrzyżowano dwóch złodziei. Jeden z nich także wyśmiewał się z Niego.  
- Tak więc jesteś Mesjaszem! Udowodnij to, oszczędzając siebie i nas samych! 

Drugi złodziej zaprotestował:  
- My zasługujemy na śmierć, ale ten człowiek nie zrobił nic złego. 

 Zwrócił się do Jezusa i rzekł:  
- Pamiętaj o mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa.  

Jezus obiecał mu, że będzie o nim pamiętał. 
W południe nad ziemią zapadła głęboka ciemność. Światło słoneczne całkowicie zniknęło. Ciemność trwała aż 

do godziny piętnastej, kiedy Jezus zawołał:  
- Ojcze, zawierzam mojego ducha w Twoje ręce - i umarł.  

Rzymscy żołnierze byli zdumieni, że stało się to tak szybko. Kiedy Jezus umarł, ziemia się zatrzęsła. W tym 
samym czasie kurtyna w świątyni została rozdarta na dwie części - od góry do dołu. Tylko Bóg lub Jego aniołowie mogli 
zerwać tę zasłonę.  

Dobry człowiek o imieniu Józef poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Umieścił je w nowym grobowcu, 
który został wyrzeźbiony w skale - w tym samym grobie, w którym pewnego dnia on sam miał być pochowany. Aby 
zamknąć grobowiec, przytoczono duży kamień.  

Było późne piątkowe popołudnie. Wszędzie zapadła cisza. Wszyscy wiedzieli, że właśnie wydarzyło się coś 
niesamowitego. 
 
 
 
Sobota: 

● Wybierz się na spacer z rodziną. Ile drzew potraficie znaleźć i zidentyfikować? 



● Jeden z pisarzy biblijnych mówi, że Jezus niósł nasze grzechy „na drzewie” (1 P 2,24). Co to oznacza? 
● Usiądźcie pod drzewem i przeczytajcie wspólnie historię biblijną. Podziękujcie Jezusowi za to, co dla was 

wycierpiał. 
● Dlaczego Jezus był gotowy tak bardzo cierpieć? Przeczytajcie razem fragment z Ewangelii Jana 3,16. Co on 

dla ciebie oznacza? 
 
Niedziela: 

● Przez cały tydzień bądź na bieżąco z „wyścigiem biblijnym” (wyjaśnić zasady), aby odpowiedzieć na codzienne 
pytanie. Sprawdź, kto pierwszy znajdzie tekst i odpowiedź. Dzisiejsze pytanie: Co Piłat powiedział do kapłanów 
i przywódców na temat Jezusa (Łk 23,14-16)? 

● Sklej arkusze pustego papieru taśmą w kształt krzyża. W jego górnej części narysuj Piłata, Jezusa oraz 
arcykapłanów i przywódców. Każdego dnia będziesz dodawać do krzyża kolejny rysunek. 

● Przed modlitwą powiedz swojej rodzinie werset pamięciowy. Podczas modlitwy poproś Jezusa, aby przebaczył 
ci twoje grzechy. 

 
 
Poniedziałek: 

● Dzisiejszym „wyścigiem biblijnym” jest pytanie: Kto pomógł Jezusowi nieść krzyż (Mk 15,21)? Na swoim krzyżu 
narysuj obrazek osoby niosącej krzyż Jezusa. Następnie podziękujcie Jezusowi za ludzi, którzy pomagają wam 
w trudnych sytuacjach. 

● Przeczytaj lub posłuchaj swojego wersetu pamięci w innej wersji Biblii. Jaka dostrzegasz różnice i 
podobieństwa? 

● Zaśpiewajcie pieśń Szeroki, wielki widnokrąg (pieśń nr 676). 
 
Wtorek: 

● Odpowiedzcie na pytanie w „wyścigu biblijnym”: Ile godzin Jezus wisiał na krzyżu (Mk 15,25.33)? „Trzecia 
godzina” to nasza dziewiąta rano. Która to jest godzina szósta, a która dziewiąta? 

● Ile czasu spędzasz każdego dnia na oddawaniu czci Jezusowi? Sprawdzaj to przez cały tydzień, a następnie 
podziel się tym z rodziną. 

● Na swoim krzyżu narysuj Jezusa. Następnie dziękuj mu za to, że umarł za ciebie. 
● Razem z rodziną powiedz lub zaśpiewaj swój werset pamięciowy. 

 
Środa: 

● Zadaj swojej rodzinie dzisiejsze pytanie w „wyścigu biblijnym”: Jaki napój był podano Jezusowi? Dlaczego (J 
1,28-29)? Na swoim krzyżu narysuj żołnierzy podających ten napój Jezusowi. 

● Poproś dorosłego, aby wlał ocet do szklanki. Spróbuj go. Czy chciałbyś w ten sposób łagodzić swój ból? 
Podziękujcie Jezusowi za współczesne lekarstwa i lekarzy. 

● Powiedz werset pamięciowy. 
 
Czwartek: 

● Dzisiejsze pytanie biblijne brzmi w „wyścigu biblijnym” brzmi: Co jeszcze wydarzyło się, gdy Jezus umarł (Mt 
27,50-52)? Narysuj to na swoim krzyżu. 

● Dowiedz się, co zwykle powoduje trzęsienie ziemi. Módlcie się za ofiary takich katastrof. 
● Powiedzcie razem werset pamięciowy. Kim jest „każdy”? 

 
Piątek: 

● Zadaj członkom swojej rodziny kolejne pytanie w „wyścigu biblijnym”: Jak myślicie, dlaczego kurtyna w świątyni 
została rozerwana na dwie części (Hbr 9,12)? 

● Wykorzystaj swoje rysunki w kształcie krzyża, aby opowiedzieć historię biblijną z tego tygodnia. Następnie 
zaśpiewaj pieśni mówiące o krzyżu Jezusa. 

● Poproś każdego członka rodziny o napisanie wiersza pamięciowego na papierowym sercu. Powiedz: Napisz 
swoje imię w miejsce słów „świat” i „każdy”. 

● Podziękuj Jezusowi za Jego miłość. Powiedz Mu, że w Niego wierzysz i chcesz, aby był twoim osobistym 
Zbawicielem. 

 


