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Wprowadzenie
Bądź przygotowany na udzielanie porad
Kiedy będziesz przedstawiać Ewangelię, znajdą się dzieci, które indywidualnie na nią zareagują. One
mogą, ale nie muszą później ci powiedzieć, że zaufały Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu
Zbawicielowi. Jednak będą i tacy, którzy będą oczekiwać twojej pomocy. Być może będą chcieli zadać
ci parę pytań; może będą potrzebowali pomocy w postaci zachęcenia z twojej strony.
Kiedy uczysz zbawione dzieci, czasem mogą one potrzebować rady w trudnej sytuacji; mogą
potrzebować wyjaśnienia jak poszczególne lekcje odnoszą się do ich codziennego życia; mogą znaleźć
się w sytuacji, w której nie będą wiedziały co Biblia mówi o tym, co powinni zrobić; może będą chcieli
opowiedzieć o trudnościach tak abyś mógł modlić się o nich, zwłaszcza jeśli jesteś jedynym
wsparciem chrześcijańskim jakie mają.
Z tych powodów ważne jest, abyś był dla nich dostępny by móc porozmawiać. Ważne jest także aby
wiedziały gdzie i kiedy mogą podejść, jeśli będą chciały z tobą rozmawiać. W końcu, bardzo ważne
jest, aby niezbawione dzieci rozróżniały przychodzenie do Pana Jezusa od przychodzenia do ciebie.
We wszystkich przypadkach powinieneś być dostępny w innym czasie niż wtedy kiedy zapraszasz do
przyjęcia Ewangelii, tak aby dzieci nie odniosły wrażenia, że nie mogą przyjść do Chrystusa bez
przychodzenia do ciebie, albo też, że są zbawione dzięki czekaniu na rozmowę z tobą.
Przykład do zastosowania z niezbawionym dzieckiem

"Czy naprawdę chcesz żyć dla Pana Jezusa, ale nie wiesz jak możesz do Niego przyjść? Z chęcią
wytłumaczę ci to na podstawie Biblii. Podejdź do mnie. Będę stać przy tym drzewie kiedy spotkanie
się skończy. Pamiętaj, ja nie mogę oczyścić ciebie z grzechu - jedynie Pan Jezus może to uczynić- ale
ja chętnie pomogę ci lepiej zrozumieć jak możesz do Niego przyjść. Po prostu podejdź i usiądź ze mną
przy tamtym drzewie".
Przykład do zastosowania w przypadku zbawionego dziecka

"Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi i nigdy mi o tym nie powiedziałeś, proszę
zrób to teraz. Będę stać przy pianinie kiedy spotkanie się skończy. Ja także chciałbym wiedzieć czy ty
też zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, tak abym mógł pomodlić się z tobą i być
może pomóc ci".
Ćwicz używanie materiałów wizualnych
Mądrą rzeczą jest przećwiczenie użycia materiału wizualnego zanim będziecie prowadzić lekcję dla
dzieci. Dobrze zapoznaj się z kartami z obrazkami, aby wiedzieć kiedy ich używać w trakcie lekcji.

Dodatkowe pomoce wizualne
Na kawałku papieru wydrukuj słowa, które stanowią główną prawdę do każdej lekcji. Jeżeli używasz
tablicy flanelowej, umieść pod tymi kartkami kawałek flaneli albo filcu. (Używaj małych liter [np. a,b,c
... a nie A,B,C. .. ] tak aby najmłodsi mogli z łatwością przeczytać te słowa). Umieść tą kartkę na tablicy
na początku lekcji lub wtedy, gdy nauczasz głównej prawdy biblijnej.
Pytania do sprawdzenia zapamiętanego materiału
Podajemy kilka pytań do powtórzenia materiału i mogą być one użyte po lekcji.
Czas na powtórzenie, jeśli zostanie przeprowadzony w uporządkowany sposób, może być doskonałą
sposobnością aby wzmocnić to co było nauczane, a jednocześnie jest to wciąż czas zabawy dla dzieci.
Możesz użyć tego czasu aby ...
l.

2.

dowiedzieć się na ile dzieci zrozumiały i zapamiętały materiał z zajęć.
pomóc tobie jako nauczycielowi zorientować się co należy bardziej wzmocnić tak aby
dzieci lepiej zapamiętywały.

3.

przygotować czas zabaw w klasie. Dzieci lubią współzawodnictwo i z przyjemnością
oczekują na tę część zajęć. Ale nie jest to tylko gra: jest to przede wszystkim czas
nauki.

W tym tekście zawarte są jedynie pytania dotyczące lekcji. Korzystną rzeczą byłoby także umieścić
pytania dotyczące piosenek, wersetów i tego wszystkiego czego nauczasz. W ten sposób dzieci zdają
sobie sprawę, że każda część zajęć jest ważna.

Powołanie Jeremiasza
Wersety z Pisma Świętego dla nauczycieli
Księga Jeremiasza l
List do Rzymian 10:13
Psalm 119:105
List do Kolosan 3:15
Ewangelia Mateusza 28: 19-20

Główna Prawda
Bóg ma plan dla twojego życia
Zastosowanie
Dzieci niezbawione: Zaufaj Jezusowi i poproś Go, aby pokazał ci plan dla twojego życia.
Dzieci zbawione: Poproś Boga, aby pokazał ci swój plan i aby dał ci siłę go wykonywać
Werset do zapamiętania:
"
"Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim Psalm 119:105
Pornoce wizualne:
•

Ilustracje: 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8, 9 i 10

•

W tekście pojawia się wzmianka o tym, że każde dziecko otrzyma traktat z Ewangelią.
Jeśli chcesz zastosować ten pomysł, przygotuj traktaty. Duży wybór traktatów dla
dzieci jest przygotowany przez Europejską Społeczność Ewangelizacji Dzieci i są one
dostępne w Biurach Narodowych CEF. Jeśli potrzebujesz kontaktu, skontaktuj się z
nami (informacje znajdziesz na stronie redakcyjnej).

Zarys lekcji:

Wprowadzenie

Czy masz ulubionego bohatera?
Kolejność wydarzeń

l.

Jeremiasz, Boży prorok

2.

Bóg wzywa Jeremiasza

3.

Bóg chce abyśmy byli zbawieni

4.

W jaki sposób można być zbawionym (używając przedstawienia jak można zostać
ocalonym od utonięcia)

S.

Boża obietnica dla Jeremiasza

6.

Zbawieni, aby być Jego świadkami

7.

Bóg dotyka ust Jeremiasza

8.

Służenie Bogu w specjalny sposób

9.

Znak od Boga

10. Rozpalony kocioł
Punkt kulminacyjny:

Jeremiasz, posłuszny posłaniec
Zakończenie

Boża obietnica dla tych, którzy dzisiaj o Nim świadczą

Lekcja

Wstęp: Czy masz ulubionego bohatera?
Czy masz bohatera, którego podziwiasz? Być może jest to znany sportowiec? A może znany
piosenkarz, albo gwiazda filmowa? Czy im zazdrościsz? Wydaje się, że wszystko im się dobrze
układa. Oni odnoszą sukcesy w swoim życiu. Wydawać się może, że mają oni łatwe życie.

Ilustracja 1
Przedstawienie wydarzeń: Jeremiasz, Boży prorok
Biblia przedstawia inny rodzaj bohatera, na przykład takiego jak Jeremiasz. Był to człowiek, który
nie miał łatwego życia. Ponieważ chciał mówić ludziom Bożą prawdę, naśmiewano się z niego,
krzywdzono go, wsadzano go do więzienia i chciano go zabić. Ale Jeremiasz pozostał wierny
Bogu. Modlił się za swój lud i czasem nawet płakał z powodu grzechów ludzi. Dlatego też
nazywano go "płaczącym (szlochającym) prorokiem" ( z Trenów 1:16 i 2:11).
Jeremiasz nie wydawał się być, stworzony do tego, aby być bohaterem. Był nieśmiały i wydawało
mu się, że nie posiada żadnego specjalnego daru. Jego rodzice nazwali go Jeremiasz, co znaczy
" Bóg jest suwerenny". Bóg jest dużo wspanialszy niż ktokolwiek inny czy cokolwiek innego. Na
pewno Jeremiasz uczył się o Bogu kiedy był mały. W każdej sytuacji, on składał swe zaufanie na
Boga.

Ilustracja 2
Przedstawienie wydarzeń: Bóg wzywa Jeremiasza
Był jeszcze młodym człowiekiem kiedy Bóg powiedział do niego, "Wybrałem cię sobie, zanim cię
utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów
przeznaczyłem cię" (Księga Jeremiasza 1:5). Bóg wezwał Jeremiasza, aby został Jego posłańcem.
- OR o tym -zdecydował dużo wcześniej.
Czy wiesz, że Bóg ma plan dla każdego z nas? Jest to wspaniały plan dla każdego poszczególnego
życia.

Ilustracja 3
Przedstawienie wydarzeń: Bóg chce abyśmy byli zbawieni
Jaka jest najważniejsza rzecz jaką chce dla nas Bóg? Tego, abyśmy byli zbawieni od naszego
grzechu. To jest najważniejsza rzecz na świecie. W Biblii Bóg powiedział nam żebyśmy byli dobrzy
i prawi. On wie co jest najlepsze i Jego Słowo jest zawsze prawdziwe, choć ludzie się zmieniają.
Każdy z nas jest często Bogu nieposłuszny i robimy to co jest niewłaściwe. Ten grzech oddziela
nas od Boga. Jedynie Jezus Chrystus może nam przebaczyć, dlatego że On umarł na krzyżu za nas i
powstał z martwych. Dlatego też Bóg wzywa dzisiaj każdego, aby Mu zaufał. Co to dla ciebie
znaczy, aby zaufać Chrystusowi?

Ilustracja 4
Przedstawienie wydarzeń: W jaki sposób można być zbawionym (używając przedstawienia jak
można zostać ocalonym od utonięcia)

Wyobraź sobie, że wpadłbyś do jeziora i nie umiesz pływać. Topisz się. Za chwilę możesz utonąć.
Wtedy widzisz ratownika na brzegu, który może cię uratować. Co robisz? Wołasz do niego o
pomoc. "Pomocy! Ratuj mnie!"
Z powodu złych rzeczy, które uczyniliśmy, jesteśmy w niebezpieczeństwie i toniemy - nie w
wodzie, ale zatapiamy się w grzechu, z całą karą na jaką on zasługuje. Jesteśmy zgubieni,
odłączeni od Boga, i zasługujemy na wieczną karę.
Ratownik może uratować nas przed zatonięciem. Jedynie Pan Jezus może uratować nas od kary
za grzech. Co musimy zrobić? Tak jak by to był ratownik, musimy zawołać do Pana Jezusa z
prośbą o pomoc. Musimy Go wezwać w modlitwie. l co wtedy uczyni Pan Jezus? On ocali nas od
kary za nasz grzech. Biblia mówi, "Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony
będzie" (List do Rzymian 10: 13). Kiedy poprosimy Pana aby nas zbawił, On przybywa nam na
ratunek. On przebacza nasz grzech i przejmuje kontrolę nad naszym życiem. Czy poprosiłeś Pana
Jezusa, aby zbawił ciebie od twojego grzechu? To jest najważniejsza rzecz na świecie .

. Przeczytajfa/bo daj starszemu dziecku do przeczytania) werset ze swojej Biblii.

Ilustracja 2 (ponownie)
Przedstawienie wydarzeń: Boża obietnica dla Jeremiasza
Bóg powołał Jeremiasza, aby uczynił dla Niego pewną niezwykłą pracę. Ale jaka była odpowiedź
Jeremiasza? On odpowiedział, ,,Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem
jeszcze młody" (Księga Jeremiasza 1: 6). Jeremiasz był młodym człowiekiem i wydawało mu się,
że nie posiada odpowiednich umiejętności. Powiedział, "Jestem za młody na tak ważne zadanie.
Ja nawet nie potrafię mówić we właściwy sposób. "
Ale Bóg miał doskonały plan dla jego życia i powiedział do niego: " Nie mów: jestem jeszcze
młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój
się ich, bo ja jestem z tobą aby cię ratować! " (Księga Jeremiasza 1: 7-8).
Bóg obiecał, że będzie z nim, aby mu pomagać.
Przeczytaj (albo daj starszemu dziecku do przeczytania) werset ze swojej Biblii.

Ilustracja S
Przedstawienie wydarzeń: Zbawieni, aby być Jego świadkami
Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi Chrystusowi, Bóg daje ci pracę do wykonania. On prosi cię abyś
został Jego świadkiem - byś pokazywał i mówił innym kim On jest i co On zrobił. Mamy być Jego
świadkami tam gdzie On nas umieścił - w domu, w szkole i w zabawie.
Co ty myślisz o byciu uczniem Pana Jezusa? Czy mówisz tak jak Jeremiasz. ,,Ach, Wszechmocny
Panie!. .. Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody"? Wszyscy z nas czują się
niedostatecznie mocni, ale Pan mówi ci, że jeśli jesteś Jego dzieckiem: " Nie bój się ... bo ja jestem
z tobą". l jeśli Pan Jezus mówi nam, że mamy się nie bać, to znaczy, że nie ma powodu do
strachu.
Przeczytaj Jeremiasza 1: 5-6 ze swojej Biblii
Przyniosłem dla was kilka traktatów. Kiedy będziecie wychodzić, każdy z was otrzyma po jednym.
Jeśli jeszcze nie zaprosiłeś Pana Jezusa Chrystusa, aby był twoim Panem i Zbawicielem, to on jest
dla ciebie. Zachowaj tę ulotkę, przeczytaj ją i pomyśl o tym co jest tam napisane. Ale jeśli już
przyjąłeś Chrystusa, możesz ją dać komuś innemu w tym tygodniu - komuś kto potrzebuje
Zbawiciela i komuś kto nie przychodzi na chrześcijańskie spotkania. Być może jest to coś czego się
. boisz. Nie zapominaj o obietnicy Pana, " Nie bój się ... bo ja jestem z tobą"
(Księga Jeremiasza 1: 8). Komu dasz swój traktat w tym tygodniu? Bóg ma plan dla twojego życia,
abyś był Jego świadkiem, w miejscu, w którym cię umieścił, pomiędzy twoimi przyjaciółmi.
Duży wybór traktatów dla dzieci jest wydany przez Europejską Społeczność Ewangelizacji Dzieci i
są dostępne w narodowym biurze CEF.

Ilustracja 6
Przedstawienie wydarzeń: Bóg dotyka ust Jeremiasza
Pan dał obietnicę Jeremiaszowi, ale także uczynił coś więcej. Biblia mówi, że Bóg wyciągnął rękę i
dotknął jego ust (Księga Jeremiasza 1: 9). Wyobraźcie sobie co to znaczyło dla Jeremiasza. Bóg
dawał mu całą potrzebną siłę, którą potrzebował, aby mówić. Właściwie Bóg zapewnił wszystko co
potrzebował aby być Jego posłańcem.
Przypominam sobie kolejną prawdziwą historię, która wydarzyła się nie tak dawno temu.
Opowiada ona o młodym mężczyźnie, którego Bóg prowadził do Francji, aby był misjonarzem. On
powiedział do Pana, "Ale ja nie umiem mówić po francusku; nie mam pieniędzy aby wyjechać; nie
jestem kaznodzieją. " Ale Bóg pokazał mu, że powinien zgodzić się na to, a On zajmie się wszystkim
innym. Najpierw Bóg poprowadził go, aby mógł studiować na Instytucie Biblijnym we Francji. On
tam uczył się przez trzy lata używając języka francuskiego. To nie było proste, ale teraz mówi po
francusku - z irlandzkim akcentem! Wcześniej powiedział, że nie ma potrzebnych pieniędzy. Nie
można przecież długo przeżyć na samym świeżym powietrzu i wodzie. Ale każdego miesiąca, kiedy
pokój i wyżywienie miały być opłacone w Instytucie Biblijnym, Pan sprawiał, że miał tyle pieniędzy
ile było potrzebne. Pan wciąż zaopatruje go każdego miesiąca, kiedy służy jako misjonarz. On
wcześniej powiedział do Boga: " Nie jestem kaznodzieją. " On nie jest wielkim kaznodzieją, ale Pan
pomaga Mu głosić ewangelię dla Niego. Bóg jest wierny. Bóg pomógł Jeremiaszowi wypełnić plan
dla jego życia. On także pomoże tobie.

Ilustracja 7
Przedstawienie wydarzeń: Służenie Bogu w specjalny sposób
Może być tak, że Bóg powoła niektórych z was, tych którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, abyście
służyli mu w jakiś szczególny sposób - na przykład nauczając grupę dzieci albo prowadząc grupę
młodzieżową. Bóg może nawet wezwać kogoś z was, abyś był misjonarzem, pastorem albo
ewangelistą. Jeśli Pan Jezus wezwie cię do zrobienia czegoś takiego, czy Mu odpowiesz: "Tak,
Panie Jezu"? Bóg ma doskonały plan dla twojego życia. Naszym obowiązkiem jest dowiedzieć się
jaki jest ten plan i wypełniać go dzięki Jego mocy. Poproś Pana aby cię prowadził w wypełnianiu
Jego planu dla ciebie.
Skąd możesz wiedzieć o tym co Pan ma dla ciebie? Po pierwsze dzięki Słowu Bożemu. "Słowo
twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim" (Psalm 119: 105}. Poprzez
czytanie Biblii dowiesz się jaka jest Boża wola. Ale Biblia także mówi, "A w sercach waszych niech
rządzi pokój Chrystusowy" (List do Kolosan 3: 15}. W naszych sercach mamy Boży pokój kiedy
wypełniamy Jego wolę. Ale jeśli robimy to co jest przeciwne Jego woli, tracimy ten pokój. Bóg dał
nam swoje Słowo, abyśmy czytali je i mieli pokój. Bóg może także użyć dobrej rady od innych
wierzących, tych, którzy mają większe doświadczenie w życiu chrześcijańskim, aby nam pomagali.
Dobrze jest też rozmawiać z liderami chrześcijańskimi, jeśli czujesz, że jesteś powołany do
wykonywania szczególnej służby dla Pana.
Bóg chciał, aby Jeremiasz rozumiał dokładnie to co On zamierzał uczynić. Tak więc pokazał mu
dwie rzeczy. Jeremiasz nigdy o nich nie zapominał.
Przeczytaj (albo daj starszemu dziecku do przeczytania) werset ze swojej Biblii.

Ilustracja 8
Przedstawienie wydarzeń: Znak od Boga
Najpierw Bóg pokazał mu gałązkę na drzewie migdałowca. Dlaczego właśnie tę gałąź? Ponieważ
drzewo migdałowe jest pierwszym, które zakwita w roku. W Izraelu można zobaczyć pąki
migdałów już w styczniu. W ten sposób Bóg mówił do Jeremiasza, że tak jak drzewo migdałowe
szybko zakwita, tak On będzie szybko działał, aby ukarać grzech, i ocalić tych, którzy zwrócą się do
Niego. On dotrzyma swoich obietnic.
Jeremiasz powiedział: "Widzę gałązkę drzewa migdałowego" (Księga Jeremiasza 1: 11}.
-A Pan mu- odpowiedział: "Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem aby je wypełnić"
(Księga Jeremiasza 1: 12}.
Od tego czasu za każdym razem kiedy Jeremiasz zobaczył kwitnącą gałąź drzewa migdałowego,
pamiętał o tym, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic. Kiedy Jeremiasz miał zamiar głosić Słowo
Boże ludziom, wiedział, że wszystko zostanie wypełnione zgodnie z tym Słowem. To jest prawda.
Bóg jest szybki w dotrzymaniu swego Słowa. Za każdym razem kiedy zobaczysz drzewo kwitnące
wiosną, pamiętaj, że Bóg dochowuje swych obietnic.

Ilustracja 9
Przedstawienie wydarzeń: Rozpalony kocioł
Bóg także pokazał Jeremiaszowi coś więcej. Zapytał się go: "Co widzisz, Jeremiaszu?" (Księga
Jeremiasza 1:13).
Jeremiasz przyjrzał się uważnie i odpowiedział: "Widzę rozpalony kocioł, z którego wrzątek
wylewa się od północy" (Księga Jeremiasza 1: 13).
Jeremiasz widział ten wielki kocioł na rozpalonym ogniu. Kiedy mu się przyglądał, woda w kotle
zaczęła wrzeć i ten gotujący się gorący płyn wylał się. Skąd taka wizja, rozpalonego kotła?
Bóg wytłumaczył to Jeremiaszowi, "W ten sam sposób wróg przyjdzie z północy i podbije kraj, i
wielkie zniszczenie wyleje się na tych, którzy mieszkają w Jerozolimie i Judzie. Jeremiaszu, musisz
ostrzec ludzi -jeśli oni będą wciąż źle czynić, będą surowo ukarani. Ale jeśli ludzie odwrócą się od
swoich bożków i idoli, i pójdą za prawdziwym Bogiem, będą ocaleni. Jeśli ludzie nie będą słuchać,
wróg na pewno przyjdzie" (Księga Jeremiasza 1: 14-18).
Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj bez Jezusa Chrystusa w swoim życiu, to jest to niezwykle ważne, abyś
zwrócił się do Niego by uzyskać zbawienie. On kocha ciebie. On chce przebaczyć twój grzech i dać
ci

nowe

zyc1e.

Pamiętaj,

"Każdy

kto

wzywa

imienia

Pańskiego

będzie

zbawiony"

(List do Rzymian 10: 13).
Potrzebujesz zaprosić Pana Jezusa, aby wszedł do twojego życia, a On obiecał, że cię zbawi. Jeśli
chcesz to uczynić dzisiaj i nie wiesz dokładnie jak możesz to zrobić, to poproszę cię abyś podszedł
do mnie po skończonym spotkaniu. Możesz też podejść tu i usiąść w pierwszym rzędzie , na
jednym z tych krzeseł. Jeśli zobaczę cię tam po spotkaniu, będę wiedział, że chcesz zaprosić
Chrystusa do swojego życia, i wytłumaczę ci co masz zrobić i co Pan obiecał, że uczyni dla ciebie.
Za każdym razem kiedy zobaczysz garnek z wrzącą wodą, pamiętaj o Bożej wiadomości dla
Jeremiasza- Bóg karze grzech, ale chce nas wybawić.

Przeczytaj (albo daj starszemu dziecku do przeczytania) werset ze swojej Biblii.

_Bądź dostępny na indywidualne porady (upewnij się, że postępujesz zgodnie z Prawem Opieki nad
Dziećmi w twoim kraju).

Ilustracja 10
Kulminacja: Jeremiasz, posłuszny posłaniec
Bóg nakazał Jeremiaszowi przestrzec ludzi przed grzechem. Było to trudne zadanie, ponieważ
ludzie to zlekceważyli. Mogli myśleć, że Jeremiasz ich zdradził, ponieważ mówił o zwycięstwie
jakie mieli odnieść ich wrogowie. Z tego powodu zamierzali skrzywdzić go, zamierzali wsadzić go
do więzienia i go zabić. Jeremiasz głosił słowa pochodzące od Boga przez czterdzieści lat, po to aby
ludzie mieli możliwość zwrócić się do Niego. To był długi czas i to było naprawdę trudne.
Bóg nigdy nie powiedział, że Jego plan dla naszego życia będzie łatwy. Życie nie jest zaścielone
różami. Jeśli jesteśmy posłuszni Bogu, ludzie dookoła nas mogą z nas się naśmiewać albo nawet
nas ranić. Nie podoba im się to, że jesteśmy od nich inni i nie zawsze chcą zgadzać się z tym co
mówi Biblia. Biblia mówi nam co na końcu Bóg powiedział Jeremiaszowi, kiedy nazwał go swoim
prorokiem. Bóg powiedział: ) będą cię zwalczać, lecz cię nie przemogą, bo ja jestem z tobą, aby
cię ratować" (Księga Jeremiasza 1:19). Bóg już na początku dał mu tę obietnicę: "Nie bój się ich, bo
ja jestem z tobą" (Księga Jeremiasza 1:8)
Przeczytaj (albo daj starszemu dziecku do przeczytania) werset ze swojej Biblii.

ilustracja S (ponownie)
Wniosek: Boża obietnica dla tych, którzy dzisiaj o Nim świadczą
Sześćset lat później Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: )dźcie ... i czyncle uczniami
wszystkie narody ... i Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata"
(Ewangelia Mateusza 28: 19-20}. Ten nakaz jest też dla nas, którzy dziś jesteśmy naśladowcami
Jezusa Chrystusa. Jakie jest Boże miejsce dla ciebie w Jego planie niesienia Dobrej Nowiny na cały
świat? Bóg ma plan i Bóg ma miejsce dla każdego chrześcijanina w swoim planie. Naszym
zadaniem jest odnaleźć swoje miejsce i wypełnić je - czy to będzie świadczenie o Jezusie
Chrystusie tam gdzie mieszkamy, czy też bycie misjonarzem w innym kraju. Nie ma miejsca
bardziej bezpiecznego i wspanialszego na świecie, niż bycie w środku Bożej woli. Pamiętaj, że Bóg
powiedział do Jeremiasza: "Wybrałem cię sobie abyś Mi służył ... pójdziesz do wszystkich jakich ci
poślę ... jestem z tobą aby cię ocalić"(Księga Jeremiasza 1: S-8}
- Bóg dochował swojej obietnicy dla Jeremiasza i On uczyni też to dla nas, jeśli poznamy Go jako
naszego Pana i Zbawiciela i jeśli pójdziemy za Jego planem dla naszego życia. Jaką radością jest
pełnić wolę Boga i wiedzieć, że On jest z nami aby nas ocalić! Jeremiasz do końca pozostał wierny.
A co z tobą i ze mną?
Przeczytaj (albo daj starszemu dziecku do przeczytania) werset ze swojej Biblii.

Pytania do powtórzenia
Zamiast organizować quiz, możesz użyć niektórych z tych pytań w czasie dyskusji z dziećmi na
temat życia Jeremiasza, poszukiwania Bożej woli dzisiaj_ czy Bożej wierności dla tych którzy
pragną Go naśladować i Jemu służyć.

l.

Co sprawiło, że Jeremiasz płakał? (Grzechy ludzi.)

2.

Dlaczego ludzie czasem traktowali go źle? (Ponieważ mówił ludziom Bożą prawdę.)

3.

Co jest pierwszą rzeczą jaką Bóg chce abyśmy zrobili? (Poprosić Pana Jezusa aby przebaczył
nasze winy- grzechy.)

4.

Dlaczego Bóg dotknął ust Jeremiasza?

(Aby pokazać mu, że da mu siłę potrzebną do

mówienia.)
S.

Skąd możesz dowiedzieć się o tym, co Bóg chce abyś robił? (Z Jego Słowa, modlitwy, rady
innych wierzących.)

6.

W jakim miesiącu drzewo migdałowe zaczyna kwitnąć? (w styczniu.)

7.

Jakie było znaczenie widzenia z rozpalonym kotłem, z którego wylewało się? (Wróg miał
podbić kraj i wielkie nieszczęście miało wylać się na ludzi w Jerozolimie.)

8.

Dlaczego ludzie czasami naśmiewają się z chrześcijan? (Nie podoba im się to, że jesteśmy
inni; nie zawsze zgadzają się z tym co mówi Biblia.)

9.

Jak długo Jeremiasz głosił Boże słowo? (40 lat.)

10. Kto dzisiaj zna na pamięć i może powiedzieć nasz werset do zapamiętania i odnośniki
biblijne? ("Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim"
Psalm 119: 105.)

Wytnij i włóż

do

Biblii

--------------------------------------,

Kroki w doradzaniu dziecku,
które chce przyjść do Pana Jezusa

Upewnij się, że dziecko wie o:

Bogu
Kim jest Bóg?
Bóg nas stworzył, mówi do nas poprzez Biblię.
Bóg jest święty i czysty. On cię kocha.
Grzechu
Co to jest grzech?
Grzech to nieposłuszeństwo Bożym przykazaniom.
Jest to sprzeciwienie się Bogu.
Podaj przykłady grzechu.
Dziecko jest grzeszne z natury i zachowania (grzeszymy,
ponieważ jesteśmy grzesznikami).
Zapłatą za grzech jest kara.
Zbawicielu
Kto może zabrać twój grzech?
Bóg Syn umarł na krzyżu za grzeszników.
Pan Jezus powstał z martwych.
On jest Panem wszystkiego.

Wyjaśnij, jak można być zbawionym
Wyjaśnij, co Pan chce, by dziecko czyniło i co On
zrobi. Posłuż się wersetami (Ew. Jan.1:12; 3:16;
6:37; Dz. Ap. 16:31; Rzym. 6:23; 10:13).
Co Pan chce, byś uczynił?
Ostrzeż o przeciwnościach, jakie można napotkać.
Zapytaj: "Czy chcesz uwierzyć Chrystusowi, czy też zaczekać?"
Zachęć dziecko do głośnej modlitwy, jeśli jest gotowe.

Powiedz o gwarancji zbawienia
Wróć do wersetu, jakiego użyłeś.

Powiedz o zmienionym życiu.
Powiedz o pewności zbawienia.
Daj wskazówki do życia z Panem

Czytaj i stosuj Biblię.
Mów do Boga, naszego Ojca w niebie.
Mów innym, co Pan Jezus uczynił w twoim
życiu.
Poproś Boga, by ci przebaczył, gdy zgrzeszysz.
Spotykaj się z innymi wierzącymi.
Parniętaj o Bożej obietnicy: " Nie porzucę cię ani cię
nie opuszczę". Hebr. 13: 5

--------------------------------------'

