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OSTATNIE SŁOWA  
PANA JEZUSA 

 
 

 Teksty biblijne: Dz. Apostolskie 1,1-11 
 

  Tekst pamięciowy: Dz. Apostolskie 1,8 
 
„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w 
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” 
 

 
 

Rozgłaszaj ludziom dobrą nowinę 
 

 
Zastosowanie: 
* Przywilejem i obowiązkiem każdego chrześcijanina jest opowiadanie ewangelii o zbawieniu. 
* Każdy, kto opowiada o Bogu i Jezusie musi postępować i żyć zgodnie z tą nauką. 
 
 
 

I. WSTĘP 
 
Opowiadanie na dzień 3 sierpnia pt. „Czas żniw” – Każdy dzień z Jezusem 
 
„Jaś włożył pięć pomidorów i dwa ogórki do papierowej torebki. 
– Bardzo dziękuję i zapraszam ponownie – powiedział podając klientowi warzywa i 
odbierając pieniądze. 
Cały ranek był bardzo zajęty na swoim straganie, usytuowanym przy ruchliwej drodze. Teraz 
zauważył, że zaczyna brakować mu kukurydzy. Właśnie wtedy usłyszał serdeczny głos 
swojego dziadka, który przyjechał w odwiedziny. 
– No, no, prawie już nie masz kukurydzy. Może postoję na twoim straganie, a ty dowieziesz 
towar? – zaoferował się dziadek. 
– byłoby super, dziadku – powiedział chłopiec. – Załatwię to możliwie jak najszybciej. 
Gdy był już z powrotem z taczka pełną kukurydzy, zobaczył jak dziadek wkłada jakąś ulotkę 
do torby z warzywami klientki. 
– Dziadku, co włożyłeś do torby tamtej pani? – zapytał Jaś. 
– Gdy ty zbierałeś kukurydzę, ja siałem ziarno – wyjaśnił dziadek. – Razem z zakupami 
włożyłem do torby ulotkę, która mówi o Jezusie. 
Dziadek pomógł wnukowi ułożyć kukurydzę, po czym wskazał na ekspozycje kolorowych 
warzyw i owoców i powiedział: 
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– Twoje plony są przepiękne, ale ja oczekuję na żniwo ludzi. Jezus powiedział, że żniwa będą 
wielkie – znaczy to, że jest wielu ludzi, którzy będą słuchać Dobrej Nowiny o zbawieniu. 
Smutną rzeczą jest to, że niewiele osób wykonuje pracę ziarna Ewangelii czy zbierania, 
przyprowadzania ludzi do Boga. 
Jaś uśmiechnął się do dziadka. 
– Wydaje mi się, że jest czas, żebym też zaczął siać dla Pana Boga – powiedział. – Masz 
jeszcze jakieś ulotki? Widzę, że podchodzą następni klienci.” 
 
(Zapytaj dzieci czy chciałyby pracować dla Pana Boga i w jaki sposób, czy chętnie 
rozmawiają o Jezusie, opowiadają o nim) 
 
 
Przedstaw dzieciom co dokładnie oznacza słowo „Ewangelia”. 
 
Ewangelia – słowo to oznacza „dobrą nowinę”. Dobrą Nowiną w Biblii jest to, że Jezus jest 
naszym jedynym, osobistym Zbawicielem. Grzech popełniany przez każdego już nie oddziela 
nas od Boga, ponieważ uzyskujemy przebaczenie i szansę na nowe życie. Dzieje się tak za 
sprawą ofiary Jezusa Chrystusa. Ofiarą tą jest dla nas Jego śmierć. 
 
Ewangelia jest napisana prostym językiem, aby każdy człowiek, nawet dziecko, mogło ją 
zrozumieć, przyjąć i żyć według niej. Bóg daje się łatwo znaleźć i poznać, ale trzeba tego 
zapragnąć. 
 
 

II. PRZEBIEG WYDARZEŃ 
 
 

1. Autor Dziejów Apostolskich. (Ew. Łuk. 1, 1-3, Dz. Ap. 1, 1) 
 
Autorem Dziejów Apostolskich jest Łukasz, przyjaciel Pawła. Oprócz Dziejów napisał także 
jedną z ewangelii.  
 
2. Myśli i odczucia uczniów, przed wylaniem Ducha Świętego (Dz. Ap. 1, 6) 
 
Zanim nastąpiło wylanie Ducha Świętego, uczniowie Pana Jezusa byli ciągle przywiązani do 
spraw tego świata. Pytali o odbudowanie królestwa na ziemi, ponieważ ciągle nie pojmowali, 
że Jezus Chrystus nie takie królestwo im obiecał. 
Byli bardzo smutni i bojaźliwi, zbierali się na wspólne modlitwy. Martwili się, co będzie 
dalej. (Ew. Jana 20, 19).  
Jezus, kiedy zmartwychwstał, jeszcze przez czterdzieści dni spotykał się ze Swoimi 
przyjaciółmi. Opowiadał im o tym, co ma nadejść, wyjaśniał im sens Swojego odejścia do 
Domu Ojca. Znał ich myśli, obawy, widział smutek na twarzach, dlatego też dał im obietnicę 
zesłania Pocieszyciela – Ducha Świętego, który zamieszka w ich sercach. 
(Zapytaj dzieci, czy kiedyś pocieszały swojego kolegę, rodzeństwo czy mamę. Jak to 
wyglądało i co wtedy  czuły?) 
 
Biblia mówi nam, że Jezus odszedł, aby przygotować nam miejsce w niebie. Wytłumacz 
dzieciom, że kiedy ktoś ma przyjść do nas w odwiedziny, chcemy, aby nasz dom, pokój 
wyglądał jak najpiękniej. Sprzątamy więc zabawki, odkurzamy, aby goście czuli się dobrze. 
Jezus właśnie przygotowuje dla nas takie miejsce. 
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3. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. (Dz. Ap. 1, 9-11) 
 
W ciągu tych czterdziestu dni, wielu ludzi widziało Jezusa. Nadszedł jednak czas, kiedy 
odszedł z Ziemi i powrócił do swojego Ojca w Niebie. 
Uczniowie widzieli, jak został uniesiony w górę, wysoko, aż zniknął. Nie mogli oderwać 
oczu, wpatrywali się długo w niebo, dopiero dwaj aniołowie odwrócili ich uwagę. Pocieszyli 
ich, że pewnego dnia Jezus powróci w pobliże Ziemi, w taki sam sposób w jaki został 
zabrany. 
 
 
4. Wybór dwunastego apostoła. (Dz. Ap. 1, 12-26) 
 
Po tym wspaniałym wydarzeniu apostołowie zebrali się wspólnie, aby wybrać brakującego, 
dwunastego apostoła. (Zapytaj dzieci o powód takiej decyzji, jak miał na imię ten, który 
zdradził Jezusa). 
 
Uczniowie, którzy znali nauki Jezusa, wiedzieli, że przed podjęciem każdej decyzji należy 
zwrócić się do Boga o radę. (Przyp. Sal. 16, 33) 
 
(Rzucanie losów było środkiem po który często sięgano przy podejmowaniu decyzji czy 
dokonywaniu wyborów. Poprzedzane było modlitwą do Boga o wyrażenie Jego woli. Po 
wyciągnięciu losu, osoba, której ów los przypadł, była tą, którą Bóg wybrał.) 
 
Również i my, w dzisiejszych czasach, jako chrześcijanie, musimy się kierować w wyborze 
spraw Bożą wolą. 
(Poproś dzieci, aby wymieniły przykładowe sytuacje, możliwości wyboru z życia codziennego, 
szkolnego, które polecały Bogu). 
 
 
 

III. ZAKOŃCZENIE 
 
 
Pamiętajcie! Jezus jest w niebie i obiecuje, że pewnego dnia powróci po nas.  
To On ze Swoim Ojcem opiekuje się codziennie nami, strzeże nas.  
Obdarza nas Duchem Świętym, abyśmy mieli odwagę głosić Jego słowa, opowiadać swoim 
przyjaciołom, kolegom, rodzinie radosną wiadomość – Jezus zmartwychwstał! 
 
 
Propozycje pieśni: 
 
1. „Choć Cię nie widzę”  (Żółty śpiewnik z 2001 r. Nr 13) 
2. „Gdy kiedyś Pan”  (Żółty śpiewnik z 2001 r. Nr 24) 
3. „Cieszę się, Jezus zbawił mnie”  (Zaśpiewam Panu …Nr 36) 
4. „Dom jaśniejszy”  (Zaśpiewam Panu … Nr 41) 
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IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
 
 
Dzieci młodsze: 
 
1. Pan Jezus przyjdzie jeszcze na Ziemię – Zestaw pomocy wizualnych L-33 
 
 Dzieci starsze: 
1. Wesoła Księga Zagadek dla Dzieci 10-12 lat, str. 98  
2. Wykonanie plakatu „Bóg obiecał…” – praca zbiorowa 
 
Materiały: arkusz szarego papieru, mazak, klej, dużo ilustracji wyciętych z gazet, które 
przedstawiają rodzinę, przyjaciół, domy, jedzenie, zwierzęta, pogodę. (Unikaj ilustracji 
przedstawiających dobra materialne). 
Podczas pracy opowiadaj dzieciom, ze Bóg daje nam wiele dobrych rzeczy. Bóg obiecuje też, 
dać nam Swojego Ducha, jeśli zaprosimy Go do swego serca. Apostołowie dobrze o tym 
wiedzieli i wierzyli, że Jezus dotrzyma obietnicy. 
 
Napisz na arkuszu dużymi literami:  
„BÓG OBIECAŁ NAM DOBRE RZECZY. BÓG OBIECAŁ NAM SWOJEGO DUCHA”. 
 
 
 
 
 
Pieśni z żółtego śpiewnika  
 
 
13.  CHOĆ CIĘ NIE WIDZĘ 
 
Choć Cię nie widzę, wiem jesteś tu. 
Choć Cię nie czuję, nie boję się. 
 
Będę ufać Ci i nie będę lękać się. 
Gdy w czasie walki zabraknie sił. 
Wiem, że mną jesteś, dodajesz mi ich. 
 
Będę ufać Ci i nie będę lękać się. 
Nie chcę już lękać się. 
Nie chcę już lękać się. 
Chcę zaufać Ci, chcę zaufać Ci. 
 
A kiedy ciemność otacza mnie 
I wiatr znów wieje w oczy me, 
Będę ufać Ci i nie będę lękać się. 
 
Gdy cały świat chce powiedzieć: “Walcz”, 
Ja będę ufać, choć sił mi brak; 
Będę ufać Ci i nie będę lękać się. 
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24.  GDY KIEDYŚ PAN 
 
Gdy kiedyś Pan powróci znów, 
Gdy kiedyś Pan powróci znów; 
Obyśmy też tam byli, 
Gdy kiedyś Pan powróci znów! 
 
Gdy święci swój opuszczą grób... 
 
Gdy Boga tron otoczą w krąg... 
 
Gdy księgę Swą otworzy Bóg... 
 
Gdy ucztę nam zgotuje Bóg... 
 
Gdy po imieniu wezwie Pan... 
 
Gdy zabrzmi pieśń, Alleluja... 
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