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Wstêp
Poprzez niniejsz¹ seriê lekcji chcemy przekazaæ dzieciom, które nie wiedz¹ nic lub niewiele na temat S³owa

Bo¿ego, niektóre podstawowe doktryny biblijne. W lekcjach zajmujemy siê prawdami, których wszystkie dzieci
powinny siê nauczyæ: Bo¿e objawienie, usprawiedliwienie, pewnoœæ zbawienia, Bo¿y cel dla naszego ¿ycia oraz
powtórne przyjœcie Chrystusa. Mo¿esz u¿ywaæ tych lekcji podczas szkó³ki, Klubu Dobrej Nowiny, Klubu 5 Dni,
obozu, Wakacyjnej Szko³y Biblijnej a nawet w czasie rodzinnych rozwa¿añ. 

Najlepiej jest dok³adnie u¿ywaæ za³¹czonego opisu, ni¿ raczej opisywaæ ka¿dy obrazek. Tak wiele mo¿na by
powiedzieæ o ka¿dym z aspektów; lecz pamiêtaj, ¿e dzieci skupiaj¹ uwagê na krótko. Nie pokuœ siê o „wyg³aszanie
kazania” przy ka¿dej stronie. Ka¿da lekcja w zamiarze ma trwaæ oko³o 8 minut. Je¿eli chcesz poœwiêciæ wiêcej czasu
– na przyk³ad na szkó³ce lub Klubie Dobrej Nowiny, mo¿esz wykorzystaæ tylko po³owê lekcji za jednym razem.

Staraliœmy siê przedstawiæ te wielkie prawdy Bo¿ego S³owa tak wiernie i zrozumiale jak to mo¿liwe. Jednak¿e,
tylko Bóg, Duch Œwiêty mo¿e uzdolniæ wierz¹cego rodzica lub nauczyciela, by zrozumia³ i naucza³ tych prawd; tylko
On mo¿e oœwieciæ serce i umys³ dzieci i doprowadziæ je do zbawienia oraz wzrostu w ³asce.

„I poznacie prawdê, a prawda was wyswobodzi” (Ew. Jana 8,32).

Jennifer Haaijer,
Roy Harrison,
oraz Tim Shirey

Przegl¹d

Lekcja G³ówna Prawda Zastosowanie Wiersz biblijny

W jaki sposób dowia-
dujemy siê o Bogu?
Ew. Mat. 14,22-32
Rzym. 1,18-2,16
Hebr. 1,1-2

W jaki sposób moje ¿y-
cie mo¿e byæ uporz¹d-
kowane przed Bogiem?
Rzym. 3,24 – 5,21

Czy jesteœ pewien?

Dlaczego tutaj jestem?

A co z moj¹ przysz³o-
œci¹?
Ew. Mat. 24,36-44
Ew. Jana 14,1-3
I Kor. 15,51-55
I Tes. 4,13-18
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Lekcja 1

Karta obrazkowa 1-1 – W jaki spo-
sób dowiadujemy siê o Bogu?

Niektórzy ludzie zadaj¹ pytanie:
„Czy Bóg naprawdê istnieje? Czy
Bóg naprawdê gdzieœ jest?”

Inni pytaj¹: „Je¿eli Bóg napraw-
dê istnieje, w jaki sposób mo¿emy
siê o Nim dowiedzieæ?”

Byæ mo¿e ty sam zadawa³eœ so-
bie jedno z tych pytañ? Pomyœlmy
zatem dzisiaj o tym wielkim pytaniu
– W jaki sposób dowiadujemy siê
o Bogu?

Karta obrazkowa 1-2 – Wspania³y
œwiat opowiada o Nim

Przede wszystkim mo¿emy po-
znaæ Boga dziêki rzeczom, jakie
stworzy³. Ten wspania³y œwiat opo-
wiada nam o Nim. Na przyk³ad, pa-
trz¹c w gwiazdy mo¿emy dowie-
dzieæ siê czegoœ o Bogu (zobacz
Psalm 19,1). Czy gwiazdy same za-
wis³y na niebie? Nie, Ktoœ je tam
umieœci³. Kiedy widzisz dom, nie
myœlisz sobie, ¿e on tak po prostu
wyrós³, wiesz, ¿e ktoœ go wybudo-
wa³. Kiedy patrzysz na gwiazdy,
mo¿esz poznaæ, ¿e to nie przypadek,
¿e one tam s¹. Ktoœ je tam umieœci³.
Bóg je stworzy³. On jest wspania³y
i potê¿ny.

Czy obserwowa³eœ kiedyœ moty-
la i zastanawia³eœ siê, kto te¿ móg³
stworzyæ jego piêkne skrzyd³a? Czy
kiedykolwiek przygl¹da³eœ siê tak
wielu cudownym rzeczom na ziemi
– ptakom, drzewom, kwiatom, owa-
dom? Kto to wszystko uczyni³? Kto
o to wszystko siê troszczy? To Bóg.

Samo przypatrywanie siê temu
wszystkiemu, co On uczyni³, powin-
no podpowiadaæ ci, ¿e Bóg jest
wszechmog¹cy, wszechwiedz¹cy,
dobry i doskona³y.

Ma³a dziewczynka otrzyma³a po-
czt¹ paczkê od pewnej pani, której
nigdy wczeœniej nie widzia³a. Po-
wiedzia³a do swojej mamy: „Ta pani
musi byæ bardzo mi³a, spójrz tylko
na ten œliczny prezent!” Kiedy wi-
dzimy to wszystko, czym nas Bóg
obdarzy³ na tym œwiecie, musimy
uœwiadomiæ sobie, jak wspania³y
jest Pan Bóg.

Karta obrazkowa 1-3 – Nasze serca
podpowiadaj¹ nam, ¿e Bóg

naprawdê istnieje

Bez pomocy wizualnej.

W jaki sposób dowiadujemy siê
o Bogu? Nasze serca podpowiadaj¹
nam, ¿e Bóg naprawdê istnieje. (Jest
to g³os sumienia – zobacz Kazn.Sal.
3,11 oraz Rzym. 2,15). Jest coœ ta-
kiego w ka¿dym z nas, co mówi
nam nie tylko o tym, ¿e Bóg istnie-
je, ale tak¿e o tym, co jest dobre a co
z³e. Wiemy w naszych sercach, ¿e
powinniœmy robiæ to, co s³uszne –
lecz nie potrafimy bez Boga. Wiemy
tak¿e kiedy postêpujemy Ÿle, i ¿e za-
s³ugujemy na karê – lecz nie potrafi-
my przestaæ Ÿle czyniæ.

Poka¿ pomoc wizualn¹.

Czêsto kiedy ludzie maj¹ k³opo-
ty lub znajduj¹ siê w niebezpieczeñ-
stwie, prosz¹ Boga o pomoc, nawet
jeœli wczeœniej nie wierzyli w Nie-

go. Kiedyœ pewien m³ody ch³opak
by³ bliski utoniêcia w morzu. Krzy-
cza³: „O, Bo¿e, pomó¿ mi, jeœli
mnie uratujesz przed utoniêciem,
oddam Ci swoje ¿ycie.” Bóg ocali³
go, a ch³opak uwierzy³ w Pana Jezu-
sa. W naszych sercach mamy taki
ma³y g³os, który mówi nam, ¿e Bóg
istnieje.

Karta obrazkowa 1-4 – Biblia jest
S³owem Bo¿ym

W jaki sposób dowiadujemy siê
o Bogu? Biblia jest S³owem Bo¿ym
(zobacz II Tym. 3,16). Bóg obdaro-
wa³ nas szczególn¹ ksiêg¹, która
ró¿ni siê od wszystkich pozosta³ych
ksi¹¿ek na œwiecie. Biblia jest wy-
j¹tkowa, poniewa¿ Bóg przekaza³
pisarzom, co maj¹ pisaæ. Pomóg³ im
zapisaæ wszystko, co chcia³ nam
przekazaæ i wszystko to mo¿na zna-
leŸæ w Biblii. 

Karta obrazkowa 1-5 – Bóg prze-
mawia do nas poprzez swoje S³owo

Bóg zadba³ o Bibliê. Przez stule-
cia wielu ludzi próbowa³o zniszczyæ
Bibliê, lecz Bóg zawsze zatroszczy³
siê o sw¹ drogocenn¹ ksiêgê. Cho-
cia¿ zosta³a napisana wiele lat temu,
mo¿emy czytaæ j¹ dzisiaj. Bóg za-
troszczy³ siê o Bibliê, poniewa¿
chcia³ przemawiaæ i dzisiaj przez
ni¹ do ciebie i do mnie.

Kiedy czytasz Bibliê lub s³u-
chasz jak ktoœ czyta, Bóg przema-
wia do ciebie. Bóg chce pomóc ci
w zrozumieniu tego, co mówi. Proœ

Plan lekcji
Obrazek 1-1
Obrazek 1-2
Obrazek 1-3
Obrazek 1-4
Obrazek 1-5
Obrazek 1-6
Obrazek 1-7

W jaki sposób dowiadujemy siê o Bogu?
Wspania³y œwiat opowiada o Nim
Nasze serca podpowiadaj¹ nam, ¿e Bóg naprawdê istnieje
Biblia jest S³owem Bo¿ym
Bóg przemawia do nas poprzez swoje S³owo
Pan Jezus Chrystus objawi³ nam Boga
Bóg przemawia – my powinniœmy s³uchaæ, wierzyæ, byæ
pos³uszni

Fragmenty biblijne dla nauczycieli
Ew. Mat. 14,22-32, Rzym. 1,18-2,16
Hebr. 1,1-2
G³ówna Prawda
Zastosowanie
Dzieci nie zbawione:
Dzieci zbawione:
Wiersz biblijny
Pomoce wizualne
Karty obrazkowe: 1-1,1-2,1-3,

1-4,1-5,1-6 oraz 1-7

W jaki sposób dowiadujemy siê
o Bogu?
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Boga, aby pomóg³ ci zrozumieæ
swoje S³owo!

W tych lekcjach uczymy niektó-
rych wa¿nych prawd znajduj¹cych
siê w Biblii. Mamy nadziejê, ¿e na-
uczysz siê o Bogu i ¿e poznasz Go
jako swego Pana i swego Boga.

Karta obrazkowa 1-6 – Pan Jezus
Chrystus objawi³ nam Boga

W jaki sposób dowiadujemy siê
o Bogu?

Dziêki wspania³emu œwiatu jaki
stworzy³; poprzez Bo¿e S³owo, Bib-
liê. A przede wszystkim wiemy
o Bogu dziêki Panu Jezusowi.

Bóg pos³a³ swego Syna, Pana Je-
zusa Chrystusa na ten œwiat, aby po-
kazaæ nam jaki jest. Dziêki Synowi
mo¿emy dowiedzieæ siê o Bogu (zo-
bacz Ew. Jana 1,18).

Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem
i urodzi³ siê jako ma³e dziecko. Kie-
dy dorós³, opowiada³ ludziom o Bo-
gu. Wiele ze s³ów wypowiedzianych
przez Jezusa, kiedy ¿y³ na ziemi, zo-
sta³o zapisanych w Biblii. Wspania-
³e rzeczy, jakich Jezus naucza³, mó-
wi¹ nam wiele o Bogu. Pan Jezus
nie tylko opowiada³ ludziom o Bo-
gu, lecz równie¿, poprzez swoje
czyny, pokaza³ im, jaki Bóg jest.
• Pan Jezus pokaza³, ¿e Bóg jest

dobry, poniewa¿ czyni³ dobro,
gdziekolwiek siê uda³.

• Pan Jezus pokaza³, ¿e Bóg jest
wszechmog¹cy, bowiem uzdra-
wia³ chorych, a nawet przywraca³
do ¿ycia zmar³ych ludzi.

• Pan Jezus pokaza³, ¿e Bóg jest mi-
³oœci¹, kiedy rozdawa³ jedzenie
g³odnym.

Pan Jezus uczyni³ wiele wspania-
³ych cudów. Pewnej nocy ucznio-
wie, bliscy przyjaciele Jezusa, po-
stanowili przeprawiæ siê ³odzi¹ na
drug¹ stronê jeziora. Wia³ silny
wiatr a fale piêtrzy³y siê groŸnie.
Uczniowie naprawdê siê martwili.
Kiedy uczniowie nadal tkwili na
œrodku jeziora, nagle zobaczyli Je-
zusa krocz¹cego po wodzie.

Piotr wyszed³ z ³odzi i szed³ po
wodzie w kierunku Jezusa. Jednak
kiedy ujrza³ wiatr, przestraszy³ siê
i zacz¹³ ton¹æ, krzycza³: „Panie, ra-
tuj mnie!” (Ew. Mat. 14,30). Jezus
natychmiast wyci¹gn¹³ ku niemu rê-
kê i chwyci³ go. Kiedy Pan Jezus
wszed³ do ³odzi, wiatr ucich³. Wtedy
ci, którzy byli w ³odzi oddali Mu
chwa³ê i rzekli: „Zaprawdê, Ty je-
steœ Synem Bo¿ym” (Ew. Mat.
14,33). Jezus pokaza³ im, ¿e On jest
Bogiem i ¿e Bóg jest wszechmog¹-
cy. On mia³ w³adzê nad wiatrem
i falami. Potrafi³ nawet chodziæ po
wodzie.

Karta obrazkowa 1-7 – Bóg prze-
mawia – my powinniœmy s³uchaæ,

wierzyæ, byæ pos³uszni

Mówiliœmy o tym, w jaki sposób
mo¿emy dowiadywaæ siê o Bogu.
• Wspania³y œwiat opowiada o Nim

• Nasze serca podpowiadaj¹ nam,
¿e Bóg naprawdê istnieje

• Bóg przemawia do nas poprzez
swoje S³owo

• Pan Jezus Chrystus objawi³ nam
Boga

Co powinniœmy zrobiæ, kiedy
uczymy siê o Bogu?

Powinniœmy s³uchaæ. To sam
Bóg przemawia do nas – ten, który
nas stworzy³, który jest ca³kowicie
m¹dry, który jest czysty i doskona³y.
To bardzo smutne a tak¿e bardzo
niedobre, kiedy nie chcemy s³uchaæ
tego, co Bóg ma nam do powiedze-
nia.

Powinniœmy wierzyæ, w to co
Bóg mówi. Powinniœmy wierzyæ
w Boga.

Niektórzy ludzie mówi¹: „Udo-
wodnij mi, ¿e Bóg istnieje.” Odpo-
wiedzia³bym po prostu: „Udowo-
dnij, ¿e Boga nie ma”. Nie mo¿na
udowodniæ, ¿e Bóg istnieje mówi¹c:
„W tym pojemniku lub w tym domu
jest Bóg.” To tak jak gdyby ktoœ roz-
krêca³ zegarek na czêœci, ¿eby zna-
leŸæ zegarmistrza. – jego tam nie
ma. Nie mo¿esz udowodniæ, ¿e Bóg
istnieje, poniewa¿ On jest tak wiel-
ki. On panuje nad wszystkim. Bóg
chce, abyœ uwierzy³ w Niego i abyœ
wierzy³ w to, co On mówi w Biblii.

Powinniœmy byæ pos³uszni. Po-
winniœmy robiæ, to co Bóg ka¿e.
W Biblii czytamy takie s³owa:
„Dziœ, jeœli g³os jego us³yszycie, nie
zatwardzajcie serc waszych” (Hebr.
3,7-8). Nie mów „nie” Bogu. Rób
to, co On mówi w Biblii.
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Lekcja 2

Karta obrazkowa 2-1 – W jaki spo-
sób ¿ycie mo¿e byæ uporz¹dkowane

przed Bogiem?

„Kto zabra³ moje pieni¹dze?”
krzycza³a Marta.

„Ja ich nie tkn¹³em” powiedzia³
Jacek. Ale tego samego dnia poszed³
do sklepu i kupi³ nowy dzwonek do
swojego roweru.

Marta upiera³a siê: „Zaoszczê-
dzi³am 49 z³otych, a teraz zosta³o mi
tylko 44 z³ote. Te pieni¹dze by³y tu
jeszcze zesz³ej nocy.”

Jacek wyszed³ z domu tak szyb-
ko jak tylko móg³ i wsiad³ na swój
rower, nie chcia³ patrzeæ siostrze
w twarz. Kiedy tak jecha³ drog¹
w dó³, zerkn¹³ na dzwonek. Przy-
pomnia³ sobie znowu jak ukrad³
5 z³otych z portfela swojej siostry,
aby mieæ wystarczaj¹co pieniêdzy
na zakup dzwonka. Czu³ siê z tym
Ÿle – nie tylko dlatego, ¿e zabra³ pie-
ni¹dze nale¿¹ce do jego siostry, ale
równie¿ dlatego, ¿e wiedzia³ i¿ Bóg
widzia³ jak krad³ te pieni¹dze.
A Bóg mówi w Biblii, ¿e nie wolno
kraœæ. Jacek by³ z³odziejem! Okrad³
swoja siostrê i by³ niepos³uszny wo-
bec Boga. „Co mam zrobiæ teraz?”
rozmyœla³ Jacek. „Jak mogê upo-
rz¹dkowaæ tê sprawê z moj¹ siostr¹
i w jaki sposób mogê byæ w porz¹d-
ku przed Bogiem?”

Czy kiedykolwiek zrobi³eœ coœ
takiego? Czy zdarzy³o ci siê zabraæ
coœ, co nie nale¿a³o do ciebie? Czy
kiedykolwiek sk³ama³eœ? Czy zda-
rzy³o ci siê byæ niepos³usznym Bo-
gu? Co musi zrobiæ Jacek? A co ty
musisz uczyniæ? Pomyœlmy o tym

przez kilka minut – W jaki sposób
¿ycie mo¿e byæ uporz¹dkowane
przed Bogiem?

Karta obrazkowa 2-2- Bóg jest czy-
sty i doskona³y

Pamiêtaj przede wszystkim, ¿e
Bóg jest czysty i doskona³y. Nigdy
nie robi nic z³ego. Nigdy nie grze-
szy. Zawsze postêpuje w³aœciwie.
Jest ca³kowicie czysty. Bóg jest
zawsze sprawiedliwy. Kiedy czyni
siê dobro, On je nagradza i zawsze
jest to w³aœciwa nagroda. Kiedy
dzieje siê z³o, Bóg karze je i zawsze
jest to odpowiednia kara. Nie ozna-
cza to, ¿e otrzymujesz karê lub na-
grodê od razu. Bóg widzi wszystko,
co dzieje siê w ¿yciu ka¿dego z nas.
Nie mo¿esz ukryæ siê przed Bogiem.

Bóg powiedzia³ nam w swoim
S³owie, Biblii, co mamy czyniæ
a czego nie robiæ. Mówi nam, w ja-
ki sposób mamy okazywaæ Mu mi-
³oœæ, stawiaj¹c Go na pierwszym
miejscu w naszym ¿yciu, poprzez
poœwiêcanie czasu na uwielbianie
i chwalenie Go, przez wzywanie Je-
go imienia w modlitwie oraz opo-
wiadanie innym o tym jak nas ko-
cha, a nie nadu¿ywanie Jego imienia
jako przekleñstwa. Bóg mówi do
nas w jaki sposób okazywaæ mi³oœæ
innym poprzez pomaganie im a nie
wyrz¹dzanie krzywdy, przez mó-
wienie prawdy a nie k³amstw, przez
docenianie ich a nie pa³anie niena-
wiœci¹ i zazdroœci¹ i chciwoœci¹.

Pomyœl o tym w jaki sposób Pan
Jezus Chrystus, Syn Bo¿y, ¿y³ na tej
ziemi. Gdziekolwiek szed³, czyni³
dobrze. Uzdrawia³ chorych i poma-

ga³ ludziom w potrzebie. Jego s³owa
by³y prawdziwe i odpowiednie.
Wszystko, co robi³ podoba³o siê je-
go Niebiañskiemu Ojcu. Prowadzi³
doskona³e ¿ycie. Nigdy nie zgrze-
szy³. Tylko Bóg mo¿e taki byæ –
czysty i doskona³y.

Karta obrazkowa 2-3 – Bóg powi-
nien mnie ukaraæ

Bez pomocy wizualnej.
Jak¿e ty i ja ró¿nimy siê (od Je-

zusa)! Zrobiliœmy wiele z³ych rze-
czy. Nie zawsze mówimy prawdê.
Nasze myœli czasami s¹ nieczyste.
Czy kiedykolwiek pielêgnowa³eœ
w swoim sercu nienawiœæ w stosun-
ku do kogoœ? Czy by³eœ kiedyœ za-
zdrosny o coœ, co posiada jakiœ ch³o-
piec lub dziewczynka, a ty tego nie
masz? Czy jesteœ „numerem pier-
wszym” w swoim ¿yciu i chcesz
mieæ dla siebie tak du¿o jak to tylko
mo¿liwe? To jest grzech; niepos³u-
szeñstwo wobec Boga.

Co powinien uczyniæ Bóg? Po-
winien ukaraæ nas. WyobraŸ sobie,
¿e stoisz przed Bogiem jako twoim
sêdzi¹, a On pamiêta ka¿dy przypa-
dek kiedy by³eœ niepos³uszny jakie-
muœ przykazaniu. On widzi za ka¿-
dym razem kiedy uczynisz, powiesz
lub pomyœlisz coœ z³ego. Bóg mu-
sia³by powiedzieæ: „Winien!”

Poka¿ pomoc wizualn¹.
Bo¿e przykazania mo¿na poró-

wnaæ do z³otego ³añcucha, który ³¹-
czy nas z Bogiem. Ka¿de ogniwo
jest jednym z przykazañ. Jedno
z nich brzmi: „B¹dŸ pos³uszny ro-
dzicom” (Efez. 6,1) a inne zaœ: „Nie

W jaki sposób moje ¿ycie mo¿e byæ
uporz¹dkowane przed Bogiem?

Fragmenty biblijne dla nauczycieli
Rzym. 3,24-5,21
G³ówna Prawda
Zastosowanie
Dzieci nie zbawione:
Dzieci zbawione:
Wiersz biblijny
Pomoce wizualne
Karty obrazkowe: 2-1,2-2,2-3.

2-4,2-5,2-6 oraz 2-7

Plan Lekcji
Obrazek 2-1 
Obrazek 2-2
Obrazek 2-3
Obrazek 2-4
Obrazek 2-5
Obrazek 2-6
Obrazek 2-7

W jaki sposób mo¿e byæ uporz¹dkowane przed Bogiem?
Bóg jest czysty i doskona³y
Bóg powinien mnie ukaraæ
Jezus Chrystus wzi¹³ na siebie nasz¹ karê
Odpuszczono mi dziêki Chrystusowi
Dobroæ Chrystusa jest mi poczytana
Ciesz siê Bo¿ym pokojem, odpuszczeniem i planem jaki ma dla
twojego ¿ycia.



7

bêdziesz mia³ innych bogów obok
Mnie” (II Moj¿. 20,3).

Je¿eli choæ jeden raz by³eœ nie-
pos³uszny swojej mamie lub tacie,
³añcuch jest zerwany. Jeœli choæ raz
postawi³eœ telewizjê, sport lub swo-
je samolubne zachcianki przed Bo-
giem, ³añcuch jest zerwany. Nawet
jeœli zdecydujesz, ¿e bêdziesz od tej
pory dobry, ³añcuch ju¿ zosta³ ze-
rwany i w ¿aden sposób ci siê nie
uda. Biblia mówi: „Nie ma ani je-
dnego sprawiedliwego” (Rzym.
3,10). Wszyscy ponosimy winê i nic
nie mo¿emy uczyniæ, aby sprawiæ,
¿e bêdziemy dobrzy w oczach Boga.

Bóg jest tak czysty i doskona³y,
¿e nie mo¿e pozwoliæ na grzech
w swojej obecnoœci. W takim stanie
jak teraz zas³ugujemy na wieczne
oddzielenie od Boga. Nie mo¿emy
przebywaæ razem z Bogiem z powo-
du naszego grzechu. Zas³ugujemy
na karê. 

Karta obrazkowa 2-4 – Jezus Chry-
stus wzi¹³ na siebie nasz¹ karê

Bóg, który nas stworzy³, równie¿
bardzo, bardzo nas kocha. On otwo-
rzy³ dla nas drogê, byœmy mogli siê
do Niego dostaæ. On nie móg³ zlek-
cewa¿yæ naszego grzechu, ponie-
wa¿ On zawsze jest sprawiedliwy.
Jedyn¹ odpowiedzi¹ na nasz prob-
lem grzechu by³o zes³anie przez Bo-
ga na œwiat Swego Syna. Syn Bo¿y
sta³ siê cz³owiekiem. Urodzi³ siê ja-
ko maleñki dzidziuœ. Dorasta³ zaw-
sze bêd¹c pos³usznym Swemu Ojcu
Niebiañskiemu. Przestrzega³ wszy-
stkich Bo¿ych przykazañ i nigdy nie
z³ama³ ¿adnego nawet w jakiejœ ma-
³ej rzeczy. Bóg Ojciec powiedzia³:
„To jest Syn mój umi³owany, które-
go sobie upodoba³em” (Ew. Mat.
17,5). Pan Jezus nie powinien
umrzeæ, gdy¿ nie pope³ni³ grzechu.
A jednak umar³, aby ponieœæ karê za
nasz grzech – twój i mój.

Pozwólcie, ¿e wyjaœniê to opo-
wiadaj¹c coœ co wydarzy³o siê w pe-
wnej szkole dawno temu. Podjêto
decyzjê, ¿e jeœli uczeñ ukradnie coœ
co nale¿a³o do kogoœ innego, dosta-
nie lanie rózg¹. Wszyscy uczniowie
zgodzili siê, ¿e jest to sprawiedliwa

zasada. Tego dnia najmniejszy ch³o-
piec w klasie zosta³ przy³apany na
kradzie¿y œniadania innemu ch³op-
cu. Trzeba by³o trzymaæ siê zasady
i zosta³ przyprowadzony na œrodek,
aby wymierzyæ karê. Ch³opiec wie-
dzia³, ¿e jest winien, a nauczyciel
ju¿ przygotowa³ rózgê, kiedy naj-
wy¿szy i najsilniejszy ch³opiec
w klasie wsta³ i powiedzia³: „Proszê
pana, ja poniosê karê za niego”. I tak
siê sta³o. Ten drugi ch³opiec, cho-
cia¿ nie by³ winny, zosta³ ukarany
zamiast ma³ego ch³opca, aby ten
móg³ unikn¹æ bicia.

Tak w³aœnie post¹pi³ Pan Jezus,
kiedy umar³ za nas na krzy¿u. On ni-
gdy nie zgrzeszy³, lecz zaj¹³ nasze
miejsce. Biblia mówi, ¿e „on zranio-
ny jest za wystêpki nasze, starty za
winy nasze (nasze grzechy)” (Izaj.
53,5). Kiedy Pan Jezus umiera³ na
krzy¿u, Bóg ca³¹ win¹ za nasze
grzechy obarczy³ Jego. Jezus wo³a³:
„Bo¿e mój, Bo¿e mój czemuœ mnie
opuœci³?” (Ew. Marka 15,34). Zas³u-
gujemy na oddzielenie od Boga na
zawsze. Pan Jezus poniós³ za nas ka-
rê. O, jak¿e straszne musia³o byæ Je-
go cierpienie, kiedy p³aci³ za nasze
grzechy! Na koniec zawo³a³: „Wy-
kona³o siê!” (Ew. Jana 19,30).
W pe³ni zap³aci³ za nasz grzech. Zo-
sta³ pogrzebany. Lecz trzeciego dnia
Bóg przywróci³ Go do ¿ycia. Przez
to Bóg pokaza³, ¿e Jezus jest jedy-
nym Zbawicielem i to co dla nas
uczyni³ wystarcza, aby zg³adziæ na-
sze grzechy. Pan Jezus powróci³ do
Nieba, by przebywaæ ze Swym Oj-
cem.

Karta obrazkowa 2-5 – Odpuszczo-
no mi dziêki Chrystusowi

Dobr¹ nowin¹ jest to, ¿e dziêki
Chrystusowi przebaczono mi. Czy
chcesz, aby Jezus odpuœci³ ci i od-
mieni³ twoje ¿ycie? Odwróæ siê od
z³ych rzeczy i zaufaj Panu Jezusowi
Chrystusowi. On zap³aci³ na krzy¿u
za twój grzech. Jeœli naprawdê
chcesz tego, mo¿esz Mu to teraz po-
wiedzieæ: „Drogi Panie Jezu, jestem
grzesznikiem. Dziêkuje, ¿e umar³eœ
za mnie na krzy¿u. Proszê, byœ za-
bra³ mój grzech i przej¹³ w³adzê nad

moim ¿yciem.” Biblia mówi: „ka¿-
dy kto wierzy, bywa usprawiedli-
wiony w tym wszystkim” (Dz.Ap.
13,39). Oznacza to, ¿e jeœli zaufasz
Panu Jezusowi Chrystusowi, twoje
grzechy s¹ przebaczone. Wszystkie
zosta³y z³o¿one na Pana Jezusa, kie-
dy umar³ na krzy¿u.

Co to za wspania³a sprawa – wie-
dzieæ, ¿e nigdy nie zostaniesz ukara-
ny za swoje grzechy! Nie ma ich.
WyobraŸ sobie, ¿e wszystkie z³e po-
stêpki zosta³y zapisane pod twoim
imieniem. A teraz dziêki Panu Jezu-
sowi s¹ wymazane. Bóg ich wiêcej
nie widzi. Zapomnia³ o nich i usun¹³
je. Jeœli ufasz Panu Jezusowi, jesteœ
czysty w oczach Bo¿ych.

Karta obrazkowa 2-6 – Dobroæ
Chrystusa jest mi poczytana

Kiedy ufasz Panu Jezusowi
Chrystusowi, nie tylko twoje grze-
chy s¹ odpuszczone, ale tak¿e dob-
roæ Pana Jezusa jest ci poczytana.
W miejsce z³ych rzeczy, które On
usun¹³, Bóg wpisuje pod twoim
imieniem wszystkie dobre rzeczy,
które uczyni³ Pan Jezus. To tak jak-
byœ ty je zrobi³. To tak jak nowy ze-
staw ubrañ. Zanim zaufa³eœ Panu Je-
zusowi Chrystusowi, twoje ¿ycie
w oczach Boga by³o jak brudne
ubrania. Twoje ubrania by³y jak ³a-
chmany i by³y brudne. Bóg zabra³ te
³achmany i obdarowa³ ciê w zamian
czyst¹ bia³¹ szat¹, która zwie siê
„szata sprawiedliwoœci” (Izaj.
61,10). Nie oznacza to, ¿e dostajesz
now¹ szatê (p³aszcz) wykonany
z materia³u. Znaczy to, ¿e jeœli zau-
fa³eœ Panu Jezusowi, Bóg widzi ciê
odzianego w dobroæ Swego Syna.
To jest Jego dar. Nic nie mo¿esz
uczyniæ, aby na to zas³u¿yæ. Bóg
wszystko czyni i nic nie mo¿e byæ
odjête lub dodane do tego. 

Pamiêtasz, jak mówiliœmy o sta-
niu przed Bogiem jako twoim Sê-
dzi¹. On jest ca³kowicie sprawiedli-
wy. Zanim poprosi³eœ Pana Jezusa,
aby by³ twoim osobistym zbawicie-
lem, Bóg móg³ orzec wy³¹cznie
„Winny. Zas³ugujesz na wieczne od-
dzielenie ode Mnie.” Lecz Pan Jezus
zap³aci³ za wszystkie twoje grzechy,
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kiedy umiera³ na krzy¿u. Zatem kie-
dy zaufasz Mu, Bóg mówi: „Nie-
winny. Jesteœ usprawiedliwiony
w Moich oczach. Ufasz Mojemu Sy-
nowi i widzê, ¿e jesteœ okryty Jego
doskona³oœci¹ i dobroci¹. W ten
sposób masz Moje b³ogos³awieñ-
stwo na tej ziemi. W ten sposób mo-
¿esz przebywaæ ze Mn¹ na zawsze
w Niebie.”

Czy nie chcia³byœ, by Pan uczy-
ni³ to dla ciebie? Jeœli nadal nie je-
steœ pewien czy twoje grzechy s¹
odpuszczone i co musisz uczyniæ,
proszê przyjdŸ i usi¹dŸ na jednym
z tych krzese³ w pierwszym rzêdzie
po zakoñczeniu spotkania. Poka¿ê ci
w Biblii wiersz, który wyjaœni ci
bardziej, co trzeba zrobiæ. Pomogê
ci, jeœli przyjdziesz i usi¹dziesz tu
po spotkaniu.

Karta obrazkowa 2-7 – Ciesz siê
Bo¿ym pokojem, odpuszczeniem

i planem, jaki ma dla twojego ¿y-
cia.

W Biblii jest ksiêga, która wyjaœ-
nia to, czego dzisiaj was nauczam.
Nazywa siê „List do Rzymian”. Bóg
powiedzia³ aposto³owi Paw³owi,
aby j¹ napisa³ i dlatego znajduje siê
w Biblii. Po objaœnieniu wspania-
³ych prawd o tym w jaki sposób na-
sze grzechy mog¹ zostaæ odpu-
szczone, Pawe³ pisze w trzech ró¿-
nych wierszach wyraz „tedy” lub
„przeto” (w znaczeniu „dlatego”).
Mówi nam w jaki sposób powinniœ-
my ¿yæ, je¿eli rozumiemy tê praw-
dê. Pozwólcie, ¿e przeczytam trzy
wiersze, które znajduj¹ siê na po-
cz¹tku trzech rozdzia³ów:
• Przede wszystkim, Rzymian 5,1:

„Usprawiedliwieni tedy z wiary,
pokój mamy z Bogiem przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa.” Po-
niewa¿ nasze grzechy zosta³y od-

puszczone i dobroæ Chrystusa zo-
sta³a nam poczytana, mamy pokój
z Bogiem. Co to za wspania³a
rzecz! Przedtem nasze grzechy
sprawia³y, ¿e byliœmy wrogami
Bo¿ymi. Nie chcieliœmy, by Pan
mia³ nad nami w³adzê, nie chcie-
liœmy by by³ w naszym ¿yciu. By-
liœmy Mu przeciwni. A teraz kiedy
wojna z Bogiem zakoñczy³a siê
i jesteœmy przyjació³mi – mamy
z Nim pokój i Jego pokój goœci
w naszych sercach. Jesteœmy ra-
zem z Bogiem, poniewa¿ Pan Je-
zus Chrystus umar³ i powsta³
z martwych, by usun¹æ nasze
grzechy. Ciesz siê t¹ wspania³¹
przyjaŸni¹ z Bogiem! Ciesz siê
Bo¿ym pokojem!

• Ciesz siê tak¿e jego przebacze-
niem! W Rzymian 8,1 czytamy:
„Przeto teraz nie ma ¿adnego po-
têpienia dla tych, którzy s¹
w Chrystusie Jezusie.” Bóg nie
bêdzie s¹dzi³ nas z powodu nasze-
go grzechu, poniewa¿ Pan Jezus
poniós³ ca³¹ karê na krzy¿u. Je-
steœmy bezpieczni w Jezusie i nie
bêdziemy ukarani przez Boga za
te wszystkie czasy, kiedy byliœmy
niepos³uszni Bo¿ym przykaza-
niom. Nikt nie mo¿e nam powie-
dzieæ: „Musisz za to zap³aciæ.”
Mo¿emy powiedzieæ: „Pan Jezus
ju¿ zap³aci³ za to na krzy¿u i ja nie
musze p³aciæ ponownie.” Nie mu-
simy obawiaæ siê i martwiæ tym
czy Bóg nas przyjmie czy nie. Je-
go przebaczenie jest ca³kowite
i darmowe. Ciesz siê Jego przeba-
czeniem!

• Ciesz siê tak¿e Bo¿ym planem dla
twojego ¿ycia! Pawe³ mówi
w Rzymian 12,1: „Wzywam was
tedy, bracia, przez mi³osierdzie
Bo¿e, abyœcie sk³adali cia³a swoje
jako ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, mi³¹ Bo-

gu, bo taka winna byæ duchowa
s³u¿ba wasza.” Co Bóg chce, abyœ
robi³ w zwi¹zku z tym, co On
uczyni³ dla ciebie? On chce, abyœ
odda³ Mu swoje ¿ycie, swoje war-
gi, swój czas, swoje talenty –
wszystko co posiadasz i kim je-
steœ. Jest to zrozumia³e, poniewa¿
Bóg da³ Swego jedynego Syna dla
nas na krzy¿.

Czy pamiêtasz jak Jacek ukrad³
pieni¹dze swojej siostrze? Po tym,
jak Jacek poprosi³ Pana Jezusa, by
zabra³ jego grzech, zacz¹³ oszczê-
dzaæ pieni¹dze, aby jak najszybciej
zwróciæ je swojej siostrze. Mo¿esz
zwróciæ siê do Pana: „Drogi Ojcze
Niebiañski, dziêkujê Ci za przeba-
czenie mojego grzechu i usprawied-
liwienie mnie w twoich oczach.
Chcê oddaæ siê ca³kowicie Tobie,
abyœ zrobi³ ze mn¹ co tylko prag-
niesz.” Pan zaakceptuje twój dar sa-
mego siebie. On przyjmie ciê i za-
cznie wype³niaæ swój doskona³y
plan w twoim ¿yciu. Pozwól Panu
czyniæ co zechce w twoim ¿yciu
ka¿dego dnia – Jego plan jest dosko-
na³y. Ciesz siê Jego pokojem, Jego
przebaczeniem i Jego planem, kiedy
twoje ¿ycie zosta³o uporz¹dkowane
w oczach Bo¿ych.

Czy pamiêtasz pytanie, jakie za-
da³ Jacek: „W jakim sposób ¿ycie
mo¿e byæ uporz¹dkowane przed Bo-
giem?” Znasz odpowiedŸ: Odwróæ
siê od swojego grzechu i uwierz
w Pana Jezusa Chrystusa. Przez
Chrystusa mo¿esz dost¹piæ odpu-
szczenia i Jego dobroæ mo¿e byæ ci
poczytana. Czy poprosisz pana Je-
zusa, by uczyni³ to dla ciebie? Pa-
miêtaj, ¿e „w Nim ka¿dy, kto wie-
rzy, bywa usprawiedliwiony w tym
wszystkim” (Dz.Ap. 13,39).
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Lekcja 3

Karta obrazkowa 3-1 – Czy jesteœ
pewien?

Alek przewraca³ siê z boku na
bok w ³ó¿ku. By³ zmartwiony. Sk³a-
ma³, aby nie popaœæ w szkole w ta-
rapaty. Nauczycielka odkry³a to. 

„I ty mówisz, ¿e jesteœ chrzeœci-
janinem!” burknê³a oschle.

Alek czu³ siê zawstydzony. Myœ-
la³ o tym wieczorze na obozie, kiedy
poprosi³ Pana Jezusa, aby wybaczy³
mu grzechy i kierowa³ jego ¿yciem.
A teraz nie czu³ siê nawet jak chrze-
œcijanin. „Czy muszê zostaæ zbawio-
ny jeszcze raz?” pyta³ sam siebie
w ciemnoœci.

Czy kiedykolwiek mia³eœ takie
zmartwienie jak Alek? W Biblii Bóg
przekaza³ wiele pomocnych wska-
zówek na nasze troski i odpowiedzi
na nasze pytania.

Karta obrazkowa 3-2 – Zrozum, co
to znaczy byæ zbawionym

Jedn¹ z najwa¿niejszych rzeczy
jest zrozumienie, co to znaczy byæ
zbawionym. 

Zbawienie zosta³o dok³adnie wy-
jaœnione w Biblii. Kiedy Alek zaufa³
Panu Jezusowi jako swemu Zbawi-
cielowi na obozie, Pan usun¹³ wszy-
stkie jego grzechy. Dlaczego Pan Je-
zus móg³ to zrobiæ?

Pozwól dzieciom odpowiedzieæ
Tak, poniewa¿ Jezus umar³ za

grzech, poniós³ karê, na któr¹ zas³u-
¿y³ Alek. Ka¿dy, kto chce zostaæ za-
akceptowany przez Boga, musi byæ
doskona³y w Jego oczach. To sta³o
siê w ¿yciu Alka w momencie zba-
wienia. Od tej chwili Bóg patrzy³ na

Alka jak na doskona³ego. My wie-
my, ¿e Alek nie by³ doskona³y, gdy¿
sk³ama³, a jednak Bóg nadal patrzy³
na niego jak gdyby taki by³! Sk¹d
pochodzi ta doskona³oœæ? Pochodzi
od Pana Jezusa. Bóg patrzy³ na Al-
ka, jak gdyby prowadzi³ doskona³e
¿ycie Pana Jezusa. Tak samo wygl¹-
da to w przypadku ka¿dej zbawionej
osoby. Zatem kiedy zaufasz Panu
Jezusowi jako swemu zbawicielowi,
On ponosi twoj¹ karê. Czy kiedy-
kolwiek odp³aca ci? Nie!

On obdarza ciê sw¹ „doskona³o-
œci¹ //sprawiedliwoœci¹”, aby spra-
wiæ byœ by³ w porz¹dku przed Bo-
giem. Czy On kiedykolwiek pozba-
wia tej „sprawiedliwoœci”? Nie!

Kiedy grzeszysz – a chrzeœcija-
nie grzesz¹ – nie „brudzisz” Chry-
stusowej doskona³oœci. K³amstwo
Alka nie zepsu³o sprawiedliwoœci
Chrystusa, przez któr¹ Bóg nadal
patrzy³ na Alka. Bóg ci¹gle akcepto-
wa³ Alka jako sprawiedliwego
w Swoich oczach dziêki œmierci
i sprawiedliwoœci Pana Jezusa. Alek
nie potrzebowa³ byæ zbawiony po-
nownie!

W powy¿szym akapicie staraliœ-
my siê wyjaœniæ w przystêpny spo-
sób wielk¹ prawdê usprawiedliwie-
nia przez wiarê. Poni¿ej podajemy
pomocne odnoœniki biblijne: Rzym.
8,33; Rzym. 5,1 i 19; Gal. 2,16;
Rzym 3,21-31; Hebr. 10,14.

Karta obrazkowa 3-3 – Przyjrzyj
siê swojemu ¿yciu

Bez pomocy wizualnej.

Przyjrzyj siê swojemu ¿yciu.
Byæ mo¿e myœlisz: „W³aœciwie to
nie ma znaczenia czy chrzeœcijanie
grzesz¹. Mog¹ robiæ co im siê podo-
ba i nadal s¹ zbawieni”. Biblia wy-
raŸnie mówi, ¿e to tak nie jest. Ka¿-
dy kto zosta³ usprawiedliwiony
przed Bogiem jest tak¿e zmieniony
przez Boga. Bóg sprawia, ¿e ka¿da
zbawiona osoba staje siê nowa od
œrodka (II Kor. 5,17). Ten „nowy ty”
nie mo¿e byæ w ukryciu d³ugi czas.
To jest jak sianie ziaren. Je¿eli sa-
dzisz ziarno jab³ka, wyroœnie jab³oñ,
jeœli siejesz pszenicê, uroœnie psze-
nica. Zatem kiedy Bóg „sieje Swe
ziarno” przez rozpoczêcie Swego
¿ycia w osobie, to bêdzie widaæ. Na-
st¹pi zmiana, krok po kroku. Je¿eli
nie ma ¿adnej zmiany w danej oso-
bie, ta osoba nie mo¿e byæ zbawio-
na.

Poka¿ pomoc wizualn¹.

Je¿eli zaufa³eœ Panu Jezusowi ja-
ko Zbawicielowi, przyjrzyj siê swe-
mu ¿yciu. Kiedy obserwujesz zmia-
ny, nawet ma³e zmiany, w sposobie
twego myœlenia i postêpowania, to
pomaga ci wiedzieæ, ¿e jesteœ zba-
wiony.

Pomyœlmy znowu o Alku. Zanim
nie pojecha³ na obóz, gdzie dost¹pi³
zbawienia, nie przejmowa³ siê k³am-
stwami, które opowiada³. Ale póŸ-
niej jego k³amstwa nie dawa³y mu
spokoju. Tak¹ zmianê Bóg uczyni³
w jego ¿yciu. W Biblii czytamy, ¿e
ci którzy s¹ zbawieni nie mog¹
trwaæ w grzechu (I Jana 3,9). Cho-
cia¿ Bóg patrzy na Swoje dzieci ja-

Czy jesteœ pewien? 

Fragmenty biblijne dla nauczycieli
I Jana 3,9 i 14, I Jana 5,13, Ew. Jana 10,27-29
Rzym. 8,15-16, Hebr. 12,1, Filip. 2,13
G³ówna Prawda
Zastosowanie
Dzieci nie zbawione:
Dzieci zbawione:
Wiersz biblijny
Pomoce wizualne
Karty obrazkowe: 3-1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-6 oraz 3-7

Plan lekcji
Obrazek 3-1
Obrazek 3-2
Obrazek 3-3
Obrazek 3-4
Obrazek 3-5
Obrazek 3-6
Obrazek 3-7

Czy jesteœ pewien?
Zrozum, co to znaczy byæ zbawionym
Przyjrzyj siê swojemu ¿yciu
Uwierz S³owu Bo¿emu
S³uchaj Ducha Œwiêtego
Nie poddawaj siê
Wzrastaj
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ko na doskona³e w Chrystusie, ich
¿ycie nie jest doskona³e. Bo¿e dzie-
ci grzesz¹, lecz grzech sprawia, ¿e
s¹ smutne. Wiedz¹, ¿e ich grzech
psuje ich przyjaŸñ z Bogiem i prag-
n¹ powiedzieæ Bogu jak bardzo im
przykro. Czy widzisz taka zmianê
w swoim ¿yciu? Czy jest ci przykro
z powodu z³ych rzeczy, które czy-
nisz; czy s¹ grzechy, które z Bo¿¹
pomoc¹ przesta³eœ robiæ. Czy jesteœ
w stanie powiedzieæ: „Tak, stopnio-
wo Bóg zmienia mnie”?

Inn¹ zmian¹ jakiej mo¿esz ocze-
kiwaæ jest pragnienie uczêszczania
na Szkó³kê, do zboru lub na Klub
Dobrej Nowiny. Bêdziesz chcia³
uczyæ siê z Bo¿ego S³owa, Biblii,
i bêdziesz czu³, ¿e przynale¿ysz do
tych, którzy znaj¹ i kochaj¹ Pana Je-
zusa (I Jana 3,14). Czy obserwujesz
takie zmiany w swoim ¿yciu? Kiedy
widzisz te zmiany „krok po kroku”,
pomaga ci to w uœwiadomieniu so-
bie, ¿e nale¿ysz do Boga.

Lecz jeœli nie ma ¿adnej zmiany,
jeœli jest ch³opiec lub dziewczynka,
którzy ¿yj¹ w taki sam grzeszny
sposób i nie chc¹ uczyæ siê Bo¿ego
S³owa, wtedy nie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e taka osoba jest zbawiona.
Biblia mówi, ¿e zmiana w twoim
¿yciu, ¿ycie dla Pana Jezusa, jest
dowodem na to, ¿e jesteœ zbawiony
(Jakub 2,26).

Karta obrazkowa 3-4 – Uwierz S³o-
wu Bo¿emu

Uwierz Bo¿emu S³owu. Olga
mia³a problem. Kiedy by³a ma³¹
dziewczynk¹ mieszka³a w domu
dziecka, gdzie by³a bardzo nie-
szczêœliwa. Pewien mi³y pan i pani
zaczêli odwiedzaæ j¹ i poznawaæ j¹.
Pewnego dnia zabrali Olgê do swo-
jego domu, aby z nimi zamieszka³a.
W póŸniejszym czasie poszli do s¹-
du i prawnie zaadaptowali j¹. Sta³a
siê ich córk¹. Kiedy Olga by³a wy-
starczaj¹co du¿a by to zrozumieæ,
pokazali jej dokumenty adopcyjne,
które œwiadczy³y o tym, ¿e napraw-
dê do nich nale¿a³a. Kochali oni bar-
dzo Olgê i troszczyli siê o ni¹. Czê-
sto powtarzali: „Olga, jesteœmy tacy
szczêœliwi, ¿e jesteœ nasz¹ córk¹”.

Czasami le¿¹c w ³ó¿ku, Olga
przypomina³a sobie o domu dziecka.
Zaczê³a baæ siê, ¿e mog¹ odes³aæ j¹
z powrotem. Wtedy zaczyna³a p³a-
kaæ. Pewnej nocy jej tatuœ przy-
szed³, uœcisn¹³ j¹ i otar³ jej ³zy. „Ol-
ga” powiedzia³ ³agodnie „Mówi³em
ci ju¿ tyle razy, ¿e ciê kochamy. Na-
le¿ysz do nas, to jest twój dom. Po-
kazaliœmy ci nawet dokumenty
adopcyjne. Nigdy ju¿ nie wrócisz do
domu dziecka. Olga, proszê uwierz
mi i przestañ siê martwiæ”.

To w³aœnie Bóg mówi do ciebie,
je¿eli przyj¹³eœ Pana Jezusa jako
swego Zbawiciela. On chce, byœ
wierzy³ w to, co On mówi do ciebie
w Biblii. To pomo¿e ci mieæ pe-
wnoœæ, ¿e jesteœ zbawiony.

Przeczytaj z Biblii I Jana 5,13.
Mo¿esz podkreœliæ te s³owa, któ-

re s¹ Bo¿ymi obietnicami tego, ¿e ci
którzy uwierzyli w Chrystusa, s¹
zbawieni. 

Pos³uchaj tych s³ów wypowie-
dzianych przez Pana Jezusa, Dobre-
go Pasterza.

Przeczytaj z Biblii Jana 10,27-
29. 

Jezus mówi do tych, którzy s¹
zbawieni: „Wierzcie w to, co mó-
wiê”.

Czasami szatan bêdzie podszep-
tywa³: „Nie jesteœ ju¿ chrzeœcijani-
nem – zobacz co narobi³eœ”. Mo¿esz
zwróciæ siê o pomoc do Biblii.

Bóg obiecuje: „Ka¿dy bowiem,
kto wzywa imienia Pañskiego, zba-
wiony bêdzie”. (Rzym. 10,13). Mo-
¿esz wierzyæ temu, co Bóg mówi,
nawet jeœli nie czujesz siê jak chrze-
œcijanin, nawet kiedy diabe³ chce,
abyœ pow¹tpiewa³.

Karta obrazkowa 3-5 – S³uchaj Du-
cha Œwiêtego

S³uchaj Ducha Œwiêtego. Bóg
pos³a³ Kogoœ bardzo szczególnego,
aby powiedzia³ Jego dzieciom, ¿e s¹
zbawione. Tym Kimœ szczególnym
jest Bóg Duch Œwiêty. On mieszka
w ka¿dym, kto jest zbawiony. On
jest tym, który wnosi zmiany do
twojego ¿ycia, pomaga ci odwracaæ
siê od z³ego, sprawia, ¿e jest ci przy-
kro, gdy zgrzeszysz, sprawia, ¿e

pragniesz uczyæ siê S³owa Bo¿ego
i pomaga ci je rozumieæ. Czasami
gdy s³uchasz lekcji biblijnej lub czy-
tasz Bibliê odkrywasz coœ, co jest
odpowiednie w³aœnie dla ciebie, mo-
¿esz odczuwaæ radoœæ w sobie,
w twoich oczach pojawia siê b³ysk,
nauczyciel okaza³ siê tak pomocny.
Bóg Duch Œwiêty, który mieszka
w tobie sprawia to i pomaga ci uœ-
wiadamiaæ sobie, ¿e jesteœ zbawio-
ny. Byæ mo¿e przechodzi³eœ trudny
okres w domu lub w szkole. Twoi
koledzy odwrócili siê od ciebie,
otrzyma³eœ karê, na jak¹ nie zas³u-
¿y³eœ, ktoœ nakrzycza³ na ciebie
w gniewie. Zwracasz siê do Boga:
„Mój Ojcze, proszê, pomó¿ mi” pro-
sisz Go. Sk¹d wiesz, ¿e Bóg jest
twoim Ojcem i jako Jego dziecko,
mo¿esz zwróciæ siê do Niego?
(Rzym. 8,15-16). Bóg Duch Œwiêty
podpowiada ci, abyœ zwróci³ siê do
Boga i nazywa³ Go Ojcem. To
wspaniale mieæ Boga Ducha Œwiê-
tego w swoim sercu, który upewnia
ciê, ¿e jesteœ dzieckiem Bo¿ym.
Lecz chrzeœcijanie mog¹ zasmucaæ
Ducha Œwiêtego tak bardzo, ¿e prze-
staj¹ s³yszeæ Jego g³os. Dzieje siê
tak, kiedy wybieramy czynienie z³a
i trwamy w tym. Byæ mo¿e tak siê
sta³o z tob¹ i musisz wyznaæ Bogu
ten grzech i odwróciæ siê od niego.
Kiedy ¿yjesz tak, by podobaæ siê
Bogu, Duch Œwiêty pomaga ci i mó-
wi ci, ¿e Bóg jest twoim Ojcem.

Karta obrazkowa 3-6 – Nie podda-
waj siê

Nie poddawaj siê. Przypuœæmy,
¿e masz wzi¹æ udzia³ w biegu na
d³ugi dystans. Masz wspania³ego
trenera, który pomaga ci, zachêca
ciê, szkoli i æwiczy. Trener wie, ¿e
mo¿e ci siê udaæ. Ale nie oznacza to,
¿e bieg bêdzie ³atwy dla ciebie albo
¿e mo¿esz nie przyk³adaæ siê pod-
czas biegu. Nie, bêdziesz musia³ do-
konaæ wysi³ku i biec tak dobrze jak
tylko potrafisz. Tak samo jest w ¿y-
ciu chrzeœcijañskim. Je¿eli Bóg zba-
wi³ ciê, bêdziesz kiedyœ razem
z Nim w Niebie. On obdarowa³ ciê
wszystkim, co potrzeba, by ¿yæ dla
Niego. Czasami grzeszysz – upa-
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dasz. Lecz prawdziwy chrzeœcijanin
nie poddaje siê. Pan Jezus powie-
dzia³, ¿e ci, którzy zachowaj¹ wiarê
do koñca, bêd¹ zbawieni (Ew. Mat.
24,13). Prawdziwi chrzeœcijanie
trwaj¹ w biegu, wiedz¹c, ¿e nie ma
takiej czêœci wyœcigu, w której Nie-
biañski Ojciec nie by³by w stanie im
pomóc. „Biegnijmy wytrwale w wy-
œcigu, który jest przed nami”. (Hebr.
12,1b). Jeœli w sercu wiesz, ¿e jesteœ
zbawiony, a byæ mo¿e ta lekcja
utwierdzi³a ciê jeszcze bardziej, po-
dziêkuj Bogu. Zrób to teraz, po ci-
chu w swoim sercu. Jest to najwspa-
nialsza rzecz, o jakiej mo¿emy wie-
dzieæ. 

Byæ mo¿e sta³o siê dla ciebie jas-
nym, ¿e nie jesteœ zbawiony. Czy
chcia³byœ byæ z ca³ego serca? Mu-
sisz zaufaæ Zbawicielowi teraz
„Ka¿dy bowiem, kto wzywa imienia
Pañskiego, zbawiony bêdzie”.
(Rzym. 10,13).

Bóg usprawiedliwi ciê na zaw-
sze, zacznie ciê zmieniaæ ciê. Pomo-

¿e ci przebiec wyœcig chrzeœcijañ-
skiego ¿ycia. 

Karta obrazkowa 3-7 – Wzrastaj

Kiedy twój stan jest uporz¹dko-
wany przed Bogiem, pragniesz
wzrastaæ. Nie oznacza to wzrostu
wzwy¿ lub wszerz, ale lepsze po-
znawanie Boga i kochanie Go coraz
bardziej. Oznacza to podobanie Mu
siê przez ¿ycie jakie prowadzimy;
oznacza to stawanie siê bardziej jak
On. 

Kiedy Pan rozpoczyna swoje ¿y-
cie w nas, obdarza nas pragnieniem
wzrostu w ten w³aœnie sposób i daje
nam si³y do tego (Fil. 2,13). Biblia
mówi wyraŸnie, ¿e musimy wyko-
naæ nasz¹ czêœæ i u¿ywaæ œrodków,
jakie Pan nam da³, aby pomóc nam
wzrastaæ (Fil. 2,12). W ten sposób
mo¿emy pokazaæ, ¿e naprawdê na-
le¿ymy do Boga.

Módl siê! Rozmawiaj z Bogiem
ka¿dego dnia. On jest twoim Ojcem
Niebiañskim i pragnie byœ z nim
rozmawia³ o wszystkim.

Czytaj Bibliê i b¹dŸ jej pos³u-
szny! Bóg obdarowa³ nas t¹ ksiêg¹,
abyœmy lepiej Go poznali. Kiedy ro-
bisz to, co Biblia nakazuje, Pan
sprawia, ¿e wzrastasz w chrzeœcijañ-
skim ¿yciu. 

Sk³adaj œwiadectwo! Powiedz
innym co Pan Jezus dla ciebie uczy-
ni³. Twoja rodzina i przyjaciele mu-
sz¹ dowiedzieæ siê w jaki sposób
mog¹ staæ siê dzieæmi Bo¿ymi.
Opowiadanie innym sprawia, ¿e sta-
jesz siê mocniejszym chrzeœcijani-
nem.

Uczêszczaj do zboru i na szkó³-
kê! Uczêszczanie do zboru sprawi,
¿e wzmocni siê twoja mi³oœæ do
Zbawiciela. Mo¿esz nauczyæ siê
wiêcej o Bogu i otrzymaæ pomoc
oraz zachêtê od innych chrzeœcijan.

Kiedy wzrastasz w Chrystusie,
mo¿esz byæ pewien, ¿e jesteœ Bo-
¿ym dzieckiem oraz ¿e stajesz siê
podobniejszy do Niego. 
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Lekcja 4

Karta obrazkowa 4-1 – Dlaczego
tutaj jestem?

Wielu ludzi przechodzi przez ¿y-
cie bez jakiegoœ wyraŸnego celu. To
tak jakby byli na tej ziemi, aby siê
dobrze bawiæ, znaleŸæ pracê, zara-
biaæ pieni¹dze i za³o¿yæ rodzinê.
Czy to jest g³ówny cel ¿ycia? Dla-
czego tutaj jestem, o co chodzi
w ¿yciu? To jest wa¿ne pytanie.
Gdzie mo¿emy znaleŸæ odpowiedŸ?
Jest tylko jedna ksi¹¿ka, która
udziela odpowiedzi na to wa¿ne py-
tanie. To jest Biblia, S³owo Bo¿e.
Biblia mówi o tym, sk¹d siê wywo-
dzimy, dlaczego tutaj siê znajduje-
my i dok¹d zmierzamy. Poszukajmy
razem, co mówi na ten temat.

Karta obrazkowa 4-2 – Bóg mnie
stworzy³

Cofnijmy siê do pocz¹tku. Bóg
zawsze tam by³, zanim znaleŸli siê
tam ludzie, zwierzêta czy cokolwiek
innego. Bóg wszystko uczyni³ – nie-
bo, ziemiê i morze; s³oñce, ksiê¿yc
i gwiazdy; zwierzêta, ryby i ptaki;
drzewa, kwiaty i roœliny. Na koñcu
Bóg stworzy³ ludzi. Biblia mówi, ¿e
na pocz¹tku „Bóg stworzy³ cz³owie-
ka” (I Moj¿. 2,7). Bóg uformowa³
pierwszego cz³owieka, Adama oraz
pierwsz¹ kobietê, Ewê.

Niektórzy ludzie mówi¹, ¿e cz³o-
wiek powsta³ przez przypadek. Pró-
buj¹ powiedzieæ nam, ¿e kiedyœ ist-
nia³y maleñkie komórki, które przez
miliony lat uros³y i przemieni³y siê
z jednej postaci w drug¹, a¿ ostate-
cznie sta³y siê cz³owiekiem. Ludzie,

którzy wierz¹ w teoriê ewolucji,
myl¹ siê. Wierzyæ w to, co oni g³o-
sz¹, to jakby wierzyæ, ¿e garœæ roz-
sypanych szpilek pewnego dnia sta-
nie siê zegarkiem. To jest niemo¿li-
we. Ktoœ musia³ nas stworzyæ, a tym
Kimœ jest Bóg. On jest Stworzycie-
lem. Pomyœl przez chwilê o swoich
d³oniach, stopach, uszach, oczach,
twoim mózgu, twoim ciele i przy-
jrzyj siê jak to wszystko wspó³pra-
cuje. Tylko Bóg móg³ to uczyniæ.
Król Dawid kiedyœ zapisa³ takie
zdanie; znajduje siê ono w Biblii –
„cudownie mnie stworzy³eœ” (Psalm
139,14). To jest prawda.

Nie pozwól, by ktoœ wmawia³ ci,
¿e pojawi³eœ siê na tym œwiecie
przez przypadek. Bóg obdarzy³ nas
wszystkich ¿yciem. Postanowi³
u¿yæ rodziców, aby ma³e dzieci
mog³y siê rodziæ. Ale to Bóg daje
¿ycie ka¿demu ma³emu dzidziusio-
wi. Biblia mówi: „Sam daje wszy-
stkim ¿ycie” (Dz.Ap. 17,25).
W brzuchu twojej mamy, uczyni³ ciê
takim, jakim jesteœ, prawdziwym
cz³owiekiem, który myœli i czuje
i podejmuje decyzje. Mo¿esz dzisiaj
powiedzieæ: „Bóg mnie stworzy³
i jestem bardzo wa¿ny dla Niego”.

Karta obrazkowa 4-3 – Bóg ma
plan dla mojego ¿ycia

Zanim ktoœ zacznie coœ robiæ,
zazwyczaj sporz¹dza plan. Na przy-
k³ad, kiedy rzeŸbiarz rozpoczyna
pracê nad kawa³kiem kamienia, wie,
co chce z niego zrobiæ. Bóg jest du-
¿o wspanialszy ni¿ jakiœ rzeŸbiarz.
Bóg ma doskona³y plan dla twojego

¿ycia. Biblia mówi, ¿e cz³owiek zo-
sta³ stworzony na podobieñstwo Bo-
ga. Na pocz¹tku Adam i Ewa cieszy-
li siê mo¿liwoœci¹ przebywania
z Bogiem. Kochali Boga. Rozma-
wiali z Bogiem, a Bóg rozmawia³
z nimi. Bóg bardzo ich kocha³
i pragn¹³, aby ta szczególna wiêŸ
trwa³a. Jednak, pierwszy mê¿czyzna
i pierwsza kobieta odwrócili siê od
Boga. Bóg powiedzia³ im, ¿e jest
tylko jedno drzewo, z którego nie
wolno im by³o jeœæ owocu, drzewo
poznania dobra i z³a. Bóg rzek³:
„gdy tylko zjesz z niego, na pewno
umrzesz” (I Moj¿. 2,17). To drzewo
nie by³o tam po to, by dzia³a siê im
krzywda, ale by im pomóc. Nie zry-
waj¹c owocu i czyni¹c to, co Bóg
powiedzia³, mogli okazaæ, jak bar-
dzo kochali Boga i ¿e chcieli mieæ
spo³ecznoœæ (przyjaŸñ) z Nim.

Jednak Adam i Ewa byli niepo-
s³uszni Bogu i zjedli owoc z drzewa.
Zgrzeszyli. W pewnym sensie umar-
li w œrodku (choæ ich cia³a umar³y
dopiero wiele lat póŸniej). Zostali
oddzieleni od Boga z powodu swo-
jego grzechu. W taki stanie nie mog-
li ju¿ d³u¿ej ¿yæ dla Boga i razem
z Nim przebywaæ. Ka¿de dziecko,
oprócz jednego, które przysz³o po-
tem na œwiat rodzi³o siê w takim sta-
nie. Jedyny, który by³ inny to Pan
Jezus Chrystus, Syn Bo¿y. My
wszyscy urodziliœmy siê z czymœ
w naszych sercach, co sprawia, ¿e
czynimy Ÿle i jesteœmy niepos³uszni
Bogu. To dlatego mówimy i robimy

Dlaczego tutaj jestem?

Fragmenty biblijne dla nauczycieli
I Moj¿. 2,7, Psalm 139,14, Dz.Ap. 17,25
I Piotr 3,18, Rzym. 8,29, Dz.Ap. 1,8
G³ówna Prawda
Zastosowanie
Dzieci nie zbawione:
Dzieci zbawione:
Wiersz biblijny
Pomoce wizualne
Karty obrazkowe: 4-1,4-2,4-3,4-4-,4-5,4-6
oraz 4-7

Plan lekcji
Obrazek 4-1
Obrazek 4-2
Obrazek 4-3
Obrazek 4-4
Obrazek 4-5
Obrazek 4-6
Obrazek 4-7

Dlaczego tutaj jestem?
Bóg mnie stworzy³
Bóg ma plan dla mojego ¿ycia
Chrystus umar³ i powsta³ z martwych, by mnie zbawiæ
Stawaæ siê podobniejszym do Jezusa
Opowiadaæ innym o Chrystusie
Ufaj Bogu, kochaj Go i podobaj Mu siê we wszystkim
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grzeszne rzeczy. Chodzimy w³asn¹
drog¹, a nie Bo¿¹.

Lecz Bóg nie porzuci³ Swego
planu dla nas, byœmy mogli ¿yæ
w spo³ecznoœci z Nim, byœmy mog-
li kochaæ Go i ¿yæ dla Niego. Bóg
wiedzia³ od samego pocz¹tku, co siê
stanie i ju¿ wtedy zaplanowa³, co
zrobi. Poœle Swego Syna na ta zie-
miê, aby nas zbawi³. To dlatego Bo-
¿y Syn urodzi³ siê jako ma³e dziec-
ko. Pan Jezus Chrystus jest ca³kowi-
cie i prawdziwie Bogiem. Sta³ siê
cz³owiekiem. Jest Bogiem i jest
cz³owiekiem w jednej osobie. Czy¿
to nie jest cudowne! Pan Jezus urós³.
Kiedy by³ w twoim wieku, lubi³ ba-
wiæ siê i biegaæ. Lecz by³o coœ co
ca³kowicie wyró¿nia³o Jego ¿ycie.
On nigdy nie zgrzeszy³. Zawsze by³
pos³uszny Bogu, Swemu Niebiañ-
skiemu Ojcu. Bo¿ym wspania³ym
planem jest zbawiæ ciê i zmieniaæ
ciê na podobieñstwo Pana Jezusa –
tak byœ móg³ cieszyæ siê z przeby-
wania z Nim. W jaki sposób Bóg
mia³ coœ takiego zrobiæ? Musia³o
wydarzyæ siê coœ szczególnego.

Karta obrazkowa 4-4 – Chrystus
umar³ i powsta³ z martwych, by

mnie zbawiæ

Jedynym sposobem dla ciebie
i dla mnie, by byæ razem z Bogiem
i ¿yæ dla Niego, by³a œmieræ i po-
wstanie z martwych Pana Jezusa
Chrystusa, Syna Bo¿ego. Pozwól-
cie, ¿e wyjaœniê, co siê sta³o. Jedy-
nie Pan Jezus wiód³ doskona³e ¿y-
cie. On zawsze czyni³ dobro. Nau-
cza³ ludzi. Uzdrawia³ chorych. Po-
maga³ tym, którzy byli w potrzebie.
Nikt nigdy nie ¿y³ tak jak On. On ja-
ko jedyny nie powinien by³ umrzeæ,
poniewa¿ nigdy nie zgrzeszy³. Pe-
wnego dnia Ÿli ludzie zabrali Pana
Jezusa Chrystusa i przybili Go do
krzy¿a. On pozwoli³, by to siê sta³o,
poniewa¿ by³o Bo¿¹ wol¹, aby
umar³ w ten sposób. Ból jaki wy-
cierpia³ od ran na g³owie, d³oniach
i stopach by³ bez porównania do te-
go co wycierpia³ w Swoim sercu.
Tam na krzy¿u On poniós³ karê za
ca³y nasz grzech. Zosta³ oddzielony
od Swego Niebiañskiego Ojca, kie-

dy Bóg po³o¿y³ na Niego ca³y nasz
grzech. Wo³a³: „Bo¿e mój, Bo¿e
mój, czemuœ Mnie opuœci³?” (Ew.
Mat. 27,46). To by³a cena, jak¹ mu-
sia³ zap³aciæ, aby zg³adziæ nasz
grzech. W koñcu zawo³a³: „Wyko-
na³o siê!” (Ew. Jana 19,30). W ca³o-
œci zap³aci³ za nasz grzech. PóŸniej
¿o³nierz przebi³ jego bok w³óczni¹
i krew wyp³ynê³a z Jego cia³a. Jak
bardzo nas kocha³, ¿e zechcia³ za
nas umrzeæ. „Chrystus raz za grze-
chy cierpia³, sprawiedliwy za nie-
sprawiedliwych, aby was przywieœæ
do Boga” (I Ptr 3,18). Zosta³ po-
grzebany, lecz po trzech dniach Bóg
wzbudzi³ Go z martwych. Pokaza³
przez to, ¿e Jezus jest prawdziwym
Synem Bo¿ym oraz ¿e przez przela-
nie Swej drogocennej krwi zap³aci³
za nasz grzech. Jezus powróci³ do
Nieba. Jest Zbawicielem, który ¿yje.

Karta obrazkowa 4-5 – Stawaæ siê
podobniejszym do Jezusa

Co musisz zrobiæ, aby byæ razem
z Bogiem? Odwróciæ siê od swojego
grzechu i zaufaæ Chrystusowi, ¿e ciê
zbawi. Czy jesteœ gotów przestaæ ro-
biæ te rzeczy, które s¹ w twoim ¿y-
ciu niew³aœciwe? Mo¿esz powie-
dzieæ Panu Jezusowi, ¿e chcesz ¿yæ
inaczej. Czy bêdziesz ca³kowicie
polega³ na Panu Jezusie Chrystusie,
aby usun¹³ twoje grzechy i uczyni³
ciebie takim jakim chce? Mo¿esz
powiedzieæ Panu Jezusowi, ¿e li-
czysz tylko na Niego, jeœli chodzi
o zg³adzenie twoich grzechów
i uczynienie ciê dzieckiem Bo¿ym.
Je¿eli naprawdê tego zapragn¹³eœ,
mo¿esz pomodliæ siê do Pana Jezu-
sa Chrystusa i powiedzieæ: „Drogi
Panie Jezu, jestem grzesznikiem.
Dziêkujê, ¿e umar³eœ za mnie na
krzy¿u. Panie Jezu, zbaw mnie te-
raz. Pozwól mi rozpocz¹æ z Tob¹
nowe ¿ycie”. Biblia mówi: „Kto
wierzy w Syna, ma ¿ywot wieczny”
(Ew. Jana 3,36). Jeœli uczynisz to
dzisiaj, czy powiesz mi o tym, abym
móg³ siê o ciebie modliæ, gdy rozpo-
czynasz to nowe ¿ycie? Je¿eli
chcesz to zrobiæ, lecz nadal nie
wiesz jak, proszê podejdŸ do mnie

i powiedz mi o tym po spotkaniu.
Bêdê czeka³ tutaj z przodu.

Kiedy przychodzisz do Pana Je-
zusa Chrystusa, jest to zaledwie po-
cz¹tek nowego ¿ycia z Nim. W mo-
mencie gdy zawierzasz Chrystuso-
wi, On zamieszkuje w tobie w oso-
bie Ducha Œwiêtego. Istnieje Bóg
Ojciec, Bóg Syn oraz Bóg Duch
Œwiêty. Twoje cia³o staje siê do-
mem, w którym mieszka. On pracu-
je nad tob¹, byœ stawa³ siê podob-
niejszy do Jezusa. Kiedy czytasz
Bibliê, On pomaga ci zrozumieæ
i czyniæ to, co ona mówi. On pomo-
¿e ci byæ pos³usznym Bogu, tak jak
Pan Jezus. Kiedy rozmawiasz z Bo-
giem w modlitwie, Duch Œwiêty po-
maga ci modliæ siê. On prowadzi
ciê, byœ prosi³ o te rzeczy, które po-
dobaj¹ siê Bogu oraz byœ ufa³, ¿e On
odpowie, tak jak Pan Jezus modli³
siê, kiedy ¿y³ na tej ziemi.

Duch Œwiêty zachêca ciê, kiedy
masz problemy i trudnoœci, abyœ
wytrwa³ i ¿y³ dla Boga, tak jak Pan
Jezus. 

On sprawia, ¿e dobre rzeczy po-
jawiaj¹ siê w twoim ¿yciu – dobroæ,
radoœæ, cierpliwoœæ, mi³oœæ, wier-
noœæ oraz inne cechy, które ludzie
widzieli w ¿yciu Pana Jezusa. Nie
potrafilibyœmy tego wszystkiego sa-
mi. Duch Œwiêty sprawia to w nas
i poprzez nas. Oczywiœcie czêsto nie
pozwalamy Mu dzia³aæ tak jak On
chce. Wybieramy nasze w³asne dro-
gi i próbujemy dzia³aæ o w³asnych
si³ach. Upadamy, grzeszymy. Lecz
Pan Jezus umar³ tak¿e za te grzechy
w naszym ¿yciu. Powiedz Mu, co
uczyni³eœ z³ego. On ci wybaczy
i pomo¿e ¿yæ dla Boga. Czy¿ to nie
wspania³e w jaki sposób Bóg obda-
rza nas Swym Duchem Œwiêtym,
kiedy w Niego uwierzymy – spra-
wia, ¿e stajemy siê podobni do Jezu-
sa.

Karta obrazkowa 4-6 – Opowiadaæ
innym o Chrystusie

Kiedy ktoœ przychodzi do Chry-
stusa, Duch Œwiêty pomaga jemu
lub jej zrobiæ jeszcze coœ innego –
opowiadaæ innym o Panu Jezusie
Chrystusie. Pan Jezus da³ obietnicê
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swoim naœladowcom, zanim od-
szed³ do Nieba; ta obietnica jest ró-
wnie¿ dla nas dzisiaj, „Ale weŸmie-
cie moc Ducha Œwiêtego, kiedy
zst¹pi na was i bêdziecie Mi œwiad-
kami” (Dz.Ap. 1,8). Tak jak poprzez
pokazanie swoim ¿yciem, ¿e ko-
chasz Pana Jezusa, mo¿esz wyko-
rzystaæ mo¿liwoœæ opowiedzenia in-
nym, co On dla ciebie znaczy. Nie
jesteœ w stanie powiedzieæ wszy-
stkim w twoim mieœcie, ale mo¿esz
opowiedzieæ o Zbawicielu komuœ
w twojej rodzinie, komuœ na twojej
ulicy oraz w twojej szkole. Pan Je-
zus powiedzia³: „Ka¿dego wiêc, kto
miê wyzna przed ludŸmi, i Ja wy-
znam przed Ojcem moim, który jest
w niebie” (Ew. Mat. 10,32).

Byæ mo¿e ktoœ z nich zechce
uwierzyæ w Pana Jezusa Chrystusa,
tak jak ty to uczyni³eœ. Czy wiesz co
powiedzieæ komuœ takiemu?
• Przed wszystkim, wyjaœnij im,

dlaczego potrzebuj¹ Zbawiciela.
Powiedz im, ¿e wszyscy jesteœmy
grzesznikami, jesteœmy oddzieleni
od Boga. Mo¿esz u¿yæ tego wier-
sza: „Wszyscy jak owce zb³¹dzi-
liœmy, ka¿dy z nas na w³asn¹ dro-
gê zboczy³” (Izaj. 53,6).

• Nastêpny krok to powiedzieæ im
o Zbawicielu. Wyjaœnij, w jaki
sposób Syn Bo¿y przyszed³ z Nie-
ba, aby nas zbawiæ od ca³ego na-
szego grzechu. Mo¿esz zastoso-
waæ nastêpuj¹cy wiersz: „Gdy¿
i Chrystus raz za grzechy cierpia³,
sprawiedliwy za niesprawiedli-
wych, aby nas przywieœæ do Bo-
ga” (I Piotra 3,18). Powiedz
o tym, jak Pan Jezus umar³ i po-
wsta³ z martwych dla nas.

• Nastêpnie wyt³umacz im, co maj¹
zrobiæ. „Kto wierzy w Syna, ma
¿ywot wieczny” (Ew. Jana 3,36).
Mo¿esz pomóc im pomodliæ siê
i wyraziæ, ¿e ca³kowicie polegaj¹
na Jezusie w kwestii zbawienia.

Duch Œwiêty pomaga nam opo-
wiadaæ innym. On tak¿e pomaga in-
nym dostrzec, ¿e potrzebuj¹ Zbawi-
ciela i pomaga zaufaæ Mu.

Karta obrazkowa 4-7 – Ufaj Bogu,
kochaj Go i podobaj Mu siê we

wszystkim

Us³ysza³eœ o wspania³ym Bo¿ym
planie dla twojego ¿ycia – dlaczego
tutaj jesteœ. Pozwólcie, ¿e skoñczy-
my dzisiaj nasz¹ lekcjê rozmyœlaj¹c
o tym, co On chce byœmy czynili,
aby Jego plan zosta³ zrealizowany.

• Przede wszystkim Bóg chce, abyœ-
my Mu ufali. Powierz swoje ¿ycie
w Jego rêce i polegaj na Nim wie-
rz¹c, ¿e On zbawi ciê i uczyni ciê
takim, jakim chce abyœ siê sta³.

• Kiedy zaufasz Bogu, wtedy za-
czniesz Go kochaæ. On wpierw
nas ukocha³ i tak wiele dla nas
uczyni³. Kochajmy Go w podziêce
z ca³ego naszego serca. On jest
godzien naszej mi³oœci. 

• Wreszcie, podobaj Mu siê we
wszystkim. Duch Œwiêty pomo¿e
ci stawiaæ Pana Jezusa na pier-
wszym miejscu w twoim ¿yciu
i byæ pos³usznym, temu co jest za-
pisane w Biblii. On pomo¿e ci sta-
waæ siê podobniejszym do Jezusa
i opowiadaæ o Nim innym. Nie-
chaj On pomo¿e ci zachowaæ Go
jako Króla w twoim ¿yciu.
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Lekcja 5

Karta obrazkowa 5-1 – Co z moj¹
przysz³oœci¹?

Jakie jest najwspanialsze wyda-
rzenie w historii œwiata? To nie od-
krycie Ameryki przez Kolumba. To
nie wynalezienie czcionki przez Gu-
tenberga. To nie wynalezienie kom-
puterów. Najwiêkszym wydarze-
niem w historii by³ moment, kiedy
Pan Jezus Chrystus umiera³ na krzy-
¿u za grzeszników i powsta³ z mar-
twych. 

Jakie jest najwiêksze wydarzenie
jakie ma siê staæ w przysz³oœci? Jest
to powtórny powrót Pana Jezusa.

Karta obrazkowa 5-2 – Pan Jezus
obieca³ powróciæ

Zanim Pan Jezus odszed³ do nie-
ba, powiedzia³ do swoich uczniów:
„Przyjdê znowu” (Ew. Jana 14,3).
Pan Jezus zawsze dotrzymuje Swo-
ich obietnic. Nie wiemy, kiedy On
powróci. Mo¿e to staæ siê ka¿dego
dnia. Pewien wierz¹cy cz³owiek
w Szkocji robi³ jedn¹ rzecz, zanim
po³o¿y³ siê do ³ó¿ka. Zas³ania³ okna
i mówi³ w oczekiwaniu na powrót
Pana Jezusa: „Mo¿e dziœ w nocy,
Panie! Mo¿e dziœ w nocy, Panie!”
A rano po przebudzeniu ods³ania³
ona i kiedy wita³ nowy dzieñ, mówi³
spogl¹daj¹c w niebo: „Mo¿e dzisiaj,
Panie! Mo¿e dzisiaj, Panie!” On
oczekiwa³ powrotu Pana w ka¿dej
chwili i mia³ racjê.

Kiedy Pan powróci, nie przy-
jdzie jako ma³e dzieciê w ¿³óbku.
Nie pozwoli, aby wrogowie naœmie-
wali siê z Niego, by pluli na Niego,

tak jak robili to za pierwszym ra-
zem, zanim ukrzy¿owali Go. Pan Je-
zus odniós³ zwyciêstwo nad szata-
nem i grzechem. On jest Panem
wszystkiego. On powróci w wielkiej
mocy i chwale.

Karta obrazkowa 5-3 – Nasze cia³a
zostan¹ wzbudzone i przemienione

Biblia mówi, ¿e wszyscy, którzy
s¹ w grobach, us³ysz¹ Jego g³os
(Ew. Jana 5,28-29). Poniewa¿ Pan
Jezus umar³ i powsta³ z martwych,
ma moc wzbudziæ tych, którzy
umarli.

Ci, którzy zaufali Chrystusowi
podczas ich ziemskiego ¿ycia,
otrzymaj¹ wspania³e cia³a, takie jak
cia³o Pana Jezusa, po tym jak Bóg
wzbudzi³ Go z umar³ych. Pan tak¿e
zmieni cia³a ¿yj¹cych wierz¹cych
ludzi, kiedy powróci. Razem odej-
dziemy do Nieba. Biblia mówi nam,
¿e to wszystko stanie siê w mgnie-
niu oka; wydarzy siê to w u³amku
sekundy.

Ale co stanie siê z tymi, którzy
nie zaufali Panu Jezusowi Chrystu-
sowi? Ich cia³a tak¿e zostan¹ wzbu-
dzone; ale poniewa¿ nie chcieli
przebywaæ razem z Panem tutaj na
ziemi, nie bêd¹ z Nim w przysz³ym
¿yciu.

Karta obrazkowa 5-4 – Wierz¹cy
ludzie bêd¹ przebywaæ razem z Pa-

nem w niebie

Nie znamy ka¿dego szczegó³u
jak nam bêdzie w Niebie. Najwspa-
nialsz¹ rzecz¹ ze wszystkich jest
przebywanie z Panem na zawsze.

Bêdziemy uwielbiali Go i s³u¿yli
Mu, tak jak na to zas³uguje. Posia-
daj¹c uwielbione cia³a, nie bêdzie-
my mêczyli siê ani chorowali. Nie
bêdzie wiêcej smutku ani bólu. Nie
bêdziemy wiêcej grzeszyli. Biblia
mówi: „Bêdziemy do Niego podob-
ni, gdy¿ ujrzymy Go takim jakim
jest” (I Jana 3,2). Bêdziemy dobrzy
i sprawiedliwi, bêdziemy ¿yæ jak
Pan Jezus, kiedy by³ na tej ziemi.
Bêdziemy kochali Go, tak jak On
nas kocha.

Biblia mówi nam tak¿e o tym, ¿e
bêdziemy przebywaæ z innymi wie-
rz¹cymi, którzy umarli przed nami
i poszli do nieba. Spotkamy siê
z Abrahamem i Dawidem, Rut
i Ester¹ oraz innymi Bo¿ymi lu-
dŸmi, o których pisze w Biblii. Bê-
dziemy z tymi z naszej rodzimy
i z tymi przyjació³mi, którzy zaufali
Jezusowi Chrystusowi. Ta prawda
powinna zachêciæ nas do ¿ycia dla
Jezusa tutaj na tej ziemi. Bêdzie to
tego warte, kiedy ujrzymy Jezusa.

Karta obrazkowa 5-5 – Niewierz¹-
cy bêd¹ oddzieleni od Pana na

zawsze

Ci, którzy ¿yj¹ bez Chrystusa na
tej ziemi, bêd¹ ¿yli bez Pana w przy-
sz³ym ¿yciu. Poniewa¿ nie chcieli,
aby Jezus odpuœci³ ich grzechy i wy-
brali w³asn¹ drogê a nie Bo¿¹, nie
bêd¹ mogli byæ razem z Bogiem.
Bóg jest czysty i doskona³y, a wiêc
w niebie nie bêdzie miejsca na
grzech. Pan, który wie wszystko
o ka¿dym z nas, z pewnoœci¹ wy-
mierzy sprawiedliwoœæ. Nikt nie bê-

Co z moja przysz³oœci¹?
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dzie móg³ powiedzieæ, ¿e Pan jest
niesprawiedliwy. On zawsze jest
prawdziwy i postêpuje w³aœciwie.
Biblia mówi: „A jak postanowione
jest ludziom raz umrzeæ, a potem
s¹d” (Hebr. 9,27). Oznacza to, ¿e po
œmierci albo po przyjœciu Pana Jezu-
sa, nie bêdzie dla ludzi wiêcej okaz-
ji, aby dost¹piæ zbawienia. Zaufanie
Jezusowi Chrystusowi to jedyny
sposób dany ludziom, aby byæ zba-
wionym

Karta obrazkowa 5-6 – Powstanie
nowe niebo i nowa ziemia

Ten œwiat nie bêdzie trwa³ na
wieki. Przez tak d³ugi czas by³ ze-
psuty przez grzech, wojny, zbrodnie
i chciwoœæ. Widzimy œlady i rezultat
tego wszêdzie. Biblia mówi, ¿e Bóg
uczyni nowe niebo i now¹ ziemiê.
Aby to siê sta³o stary wszechœwiat
sp³onie. (II Piotr 3,7 –13).

Mo¿emy oczekiwaæ nowego nie-
ba i nowej ziemi, gdzie wszystko

bêdzie dobre i sprawiedliwe. Jan,
uczeñ Pana Jezusa, opisa³ t¹ wspa-
nia³¹ przysz³oœæ: „I widzia³em nowe
niebo i now¹ ziemiê; albowiem pier-
wsze niebo i pierwsza ziemia prze-
minê³y” (Obj. Jana 21,1). W na-
szych sercach bêdzie na zawsze pa-
nowa³a radoœæ, poniewa¿ jako wie-
rz¹cy bêdziemy z Panem Jezusem
w Niebie i wszystko bêdzie dosko-
na³e. 

Karta obrazkowa 5-7 - Czy jesteœ
gotowy?

Czy jesteœ przygotowany, by pó-
jœæ do nieba, aby przebywaæ z pa-
nem Jezusem, kiedy umrzesz lub
kiedy On przyjdzie powtórnie? Jeœli
Pan œledzi twoje ¿ycie dzisiaj, co
widzi? Czy widzi, ¿e twoje grzechy
nadal nie zosta³y przebaczone i ¿e
nadal nie zaufa³eœ Jezusowi Chry-
stusowi? Je¿eli Pan przyszed³by dzi-
siaj, czy poszed³byœ z Nim do Nie-
ba?

Biblia mówi: „Dlatego te¿ mo¿e
zbawiæ na zawsze tych, którzy przez
Niego przystêpuj¹ do Boga” (Hebr.
7,25). Pan chce przebaczyæ twoje
grzechy, abyœ móg³ ¿yæ z Bogiem
tutaj na tej ziemi a potem w Niebie.
Musisz zechcieæ, aby Pan zbawi³ ciê
od twojego grzechu. Musisz zaufaæ
Panu Jezusowi, ¿e mo¿e ca³kowicie
uratowaæ ciê od kary, na któr¹ zas³u-
gujesz. Mo¿esz powiedzieæ Mu coœ
takiego: „Drogi Panie Jezu, jestem
grzesznikiem. Dziêkujê, ¿e umar³eœ
za mnie na krzy¿u. Zwracam siê do
Ciebie z proœb¹ byœ mnie zbawi³.
Czyñ co zechcesz w moim ¿yciu”.
Biblia mówi, ¿e On ca³kowicie ciê
zbawi. Twoje ¿ycie stanie siê czyste
w Jego oczach. On bêdzie sprawo-
wa³ w³adzê w twoim ¿yciu. W takim
stanie mo¿esz pójœæ razem z Nim do
nieba. Twoja przysz³oœæ jest bezpie-
czna w Jego rêkach.
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