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Wprowadzenie
Wiele, wiele dzieci ma znikomą wiedzę o Duchu Świętym lub nie posiada jej wcale.
Na temat Ducha Świętego i Jego pracy istnieje szereg zbyt ogólnych, a nawet mylnych pojęć.
Są znane pewne stwierdzenia z Biblii, jak np. to, że poprzez wpływ Ducha Bożego ludzie są
strącani z podium, dotknięci paraliżem, czy też dzięki Niemu skłonni do niekontrolowanego
krzyku.
Te lekcje są skierowane głównie do starszych dzieci, chociaż niektóre wyrażenia czy metody
nauczania mogą być dostosowane do młodszych dzieci.
Oczywistym jest, że w pięciu lekcjach można zawrzeć tylko wybrane atrybuty Ducha
Świętego jako Osoby i prawdy biblijne o Jego działaniu. Pominięto nauczanie o darach Ducha
Świętego. Jeśli chcesz poruszyć ten temat, możesz sięgnąć do innej pomocy, przygotowanej
przez Wydawnictwo CEF Press, pt. Wielkie prawdy Listu do Rzymian.
Polecamy, by nauczać tych lekcji systematycznie, tydzień po tygodniu, w kolejności, jaką
tutaj zaproponowano.
Możesz wybrać lekcje na wyjątkowe okazje. Lekcje 1-3 są raczej lekcjami ewangelizacyjnymi.
Można ich używać do przekazywania Ewangelii na wolnym powietrzu, w czasie obozu czy
Klubu Dobrej Nowiny. Lekcje 4 i 5 zostały przygotowane z myślą o dzieciach wierzących, by
pomóc im wzrastać w życiu duchowym.
Każda lekcja oparta jest na kilku fragmentach biblijnych, dlatego też w przedstawianiu lekcji
będziesz musiał używać zarówno różnych metod, jak i różnych historii z życia wziętych. Treści
lekcji zawierają pytania i odpowiedzi, zadania do pracy w grupach, role do odegrania przez
dzieci i arkusze z zadaniami. Oczywiście może się zdarzyć, że zaproponowana metoda może
nie odpowiadać wiekowi twojej grupy. Czuj się wolny do zastosowania swoich metod!
Wierzymy, że spodoba ci się adaptacja różnych metod przekazywania Bożej prawdy
dzieciom, by pomóc im zrozumieć i zastosować biblijne przesłanie do ich życia.
Niech Święty Duch we własnej Osobie błogosławi ci, gdy będziesz przekazywał te wspaniałe
doktryny dzieciom. On jest najlepszym nauczycielem (I Kor. 2:13).
Nauczanie prawd biblijnych
Nie wykonamy swojego obowiązku, jako nauczyciele, gdy będziemy opowiadać dzieciom
tylko historie biblijne. Ważne jest, aby dzieci wiedziały, że historie zostały spisane, by
nauczyć nas ważnych prawd i byśmy je stosowali w praktyce. Nauczycielu, pomóż dzieciom
zrozumieć, co prawdy biblijne oznaczają dla ich życia. Oczywiście, nie możemy w jednej lekcji
pokryć w pełni przekazu uczonej historii, dlatego też z każdej lekcji została wyłowiona
główna prawda. Wypływa ona naturalnie z treści danej historii i jest w tekście oraz planie
lekcji oznaczona literami „GP”.
Główna prawda jest oznaczona dodatkowo literami „ZB” lub „NZB”, aby wskazać, dla których
dzieci dana prawda się odnosi – zbawionych lub też nie. Jest to także podkreślone w tekście
zdaniem: „Jeśli jeszcze nie zaufałeś Panu Jezusowi, który jest w stanie oczyścić cię z
grzechu...” lub: „Chrześcijaninie, ...”.
Zastosowanie głównej prawdy zostało podkreślone linią pod spodem tekstu. Być może
będziesz czuł potrzebę zmiany prawdy dla dzieci, których nauczasz, by lepiej dopasować ją
do ich wieku lub płci. Na przykład, zastosowanie będzie dotyczyło chłopca, a na twoim
spotkaniu będą same dziewczynki. Może być też tak, że podane zastosowanie jest bliższe
dzieciom starszym, podczas gdy u siebie masz same maluszki. Dokonuj zmian w treści lekcji
dla potrzeb dzieci. Najważniejsze jest to, by Słowo Boże było przez chłopców i dziewczynki
stosowane w życiu.
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Bądź otwarty na rozmowę
Gdy przedstawiasz Ewangelię, będą dzieci, które odpowiedzą na nią od razu. Mogą, ale nie
muszą w późniejszym czasie powiedzieć ci, że zaufały Panu Jezusowi Chrystusowi jako
swojemu osobistemu Zbawicielowi. Są też takie dzieci, które będą potrzebowały twojej
pomocy. Być może będą miały pytania lub będą potrzebowały zachęcenia.
Gdy będziesz nauczał zbawione dzieci, może się zdarzyć, że będą potrzebowały porady w
trudnej sytuacji. Będą oczekiwały wyjaśnienia, jak daną lekcję mogą zastosować w życiu
codziennym. Być może znajdą się w sytuacji, w której nie będą wiedziały, co mówi Biblia i jak
powinny postąpić. Albo będą chciały podzielić się czymś trudnym, byś się o nie pomodlił,
szczególnie jeśli będziesz ich jedynym wsparciem.
Z tych przyczyn ważne jest, by dzieci wiedziały, że jesteś otwarty na rozmowę. Ważne jest
też, by wiedziały, kiedy i gdzie mogą przyjść, gdy będą chciały z tobą porozmawiać. I
wreszcie, najważniejsze, żeby dzieci niezbawione nie wiązały przyjścia do Pana z przyjściem
wpierw do ciebie.
Przykład zachęty do rozmowy dla dzieci niezbawionych
„Czy naprawdę chcesz żyć dla Pana Jezusa, ale nie wiesz, jak masz do Niego przyjść? Z miłą
chęcią wytłumaczę ci to na podstawie Biblii, przyjdź i porozmawiajmy. Będę stał przy tamtym
drzewie, gdy spotkanie dobiegnie końca. Pamiętaj, że nie jestem w stanie zabrać twojego
grzechu – tylko Pan Jezus może to uczynić – ale chętnie wyjaśnię i pomogę ci zrozumieć, jak
możesz do Niego przyjść. Zatem bądź przy tamtym drzewie, usiądziemy tam razem”.
Przykład zachęty do rozmowy dla dzieci zbawionych
„Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi, jako swojemu osobistemu Zbawicielowi, ale mi o tym nigdy nie
powiedziałeś, proszę, zrób to. Będę stał przy pianinie, gdy spotkanie się skończy. Chciałbym
wiedzieć, czy zaufałeś Panu Jezusowi, jako swojemu Zbawicielowi, abym mógł się o ciebie
modlić i być może pomóc ci w trudnej sytuacji”.
Wiersze do zapamiętania
Werset z Biblii nie został dołączony do każdej lekcji. Łącznie zaproponowaliśmy trzy wersety.
Uczenie tylko dwóch, trzech wierszy sprawdza się, ponieważ dzieci później je pamiętają. Jeśli
będziesz próbował uczyć dzieci na każdej lekcji jednego wersetu (czyli łącznie pięć), tak
naprawdę mogą się żadnego dobrze nie nauczyć.
Ćwicz używanie materiałów wizualnych
Mądrym sposobem jest przećwiczenie sobie części wizualnej lekcji zanim przedstawi się ją
dzieciom. Zapoznaj się z ilustracjami i przygotuj się, kiedy ich będziesz używał.
Dodatkowe pomoce wizualne
Na kartce papieru wydrukuj słowa głównej prawdy do każdej lekcji. Jeśli korzystasz z tablicy
flanelowej, to z tyłu przymocuj kawałek materiału flanelowego lub specjalnego szorstkiego
papieru (używaj wielkich liter, aby też młodsze dzieci mogły łatwo przeczytać słowa). Ułóż
kartkę na tablicy na początku lekcji lub wtedy, gdy będziesz mówił w czasie lekcji o głównej
prawdzie.
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Pomoce dodatkowe
Na dole każdej strony znajdują się przypisy, w których znajdziesz ciekawe pomysły, jak
zainteresować dzieci albo dodatkowe informacje dotyczące fragmentu biblijnego (np. tła
historycznego).
Te pomysły zostały przygotowane tak, by urozmaicić lekcję i przekazać ją w inny sposób za
każdym razem. Do owocnego uczenia się niektóre dzieci muszą coś napisać, przeczytać,
usłyszeć lub powiedzieć, a jeszcze inne czegoś dotknąć, potrzymać lub wziąć czynny udział w
lekcji.
Możesz korzystać z tych pomysłów na tyle, na ile pozwala ci czas.
Pytania podsumowujące
Do każdej lekcji zamieszczono pytania podsumowujące. Mogą być użyte zaraz po lekcji lub
tydzień później, przed nauczeniem następnej lekcji.
Czas powtórki może być doskonałą okazją do przypomnienia tego, czego uczyłeś i
jednocześnie być zabawą dla dzieci. Możesz wykorzystać ten szczególny czas:
1. aby zobaczyć, ile dzieci rozumieją i pamiętają z lekcji;
2. aby dowiedzieć się, co jeszcze w lekcji wymaga utrwalenia i wyjaśnienia;
3. aby był też to czas zabawy. Dzieci lubią rywalizację i często wyczekują tego punktu
programu. Ale ma to być coś więcej niż tylko zabawa – powinna to być nauka poprzez
zabawę.
W tym zbiorze zostały przygotowane tylko pytania do lekcji. Byłoby dobrze ułożyć pytania do
pieśni, wersetu czy czegokolwiek innego, czego nauczasz. W ten sposób dzieci będą zdawały
sobie sprawę z tego, że każda część programu jest ważna.
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Ogólny zarys
Lekcja
Kim jest Duch
Święty i jaki On
jest?
I Moj. 1:2
Ew. Jn. 16:7
Dz. Ap. 5:1-11
Obj. 22:17
Duch Święty dał
nam Biblię.

Główna Prawda
Duch Święty to
Bóg, jedna z Osób
Trójcy.

Zastosowanie
NZB: Niech On pokaże ci drogę, jak być
zbawionym.
ZB: Niech On daje ci siłę do czynienia tego,
co dobre.

Duch Święty jest
Autorem Biblii.

Iz. 9:5
II Piotr 1:21

NZB: Bądź posłuszny przesłaniu Biblii –
zwróć się do Pana Jezusa o zbawienie.
ZB: Czytaj chociaż jeden werset z Biblii
każdego dnia.

Duch Święty daje
życie.
Dz. Ap. 2:36-41
Ew. Jn. 16:8

Duch Święty
wskazuje nam
nasze grzechy.

Duch Święty –
przyjacielem
wierzącego.

Duch Święty
mieszka w
wierzącym
człowieku.

NZB: Przyjdź do Pana Jezusa poprzez głos
Ducha Świętego mówiącego do ciebie.

Duch Święty
pomaga
wierzącym
dzieciom podobać
się Bogu.

ZB: Poproś Go, aby ci pomagał i zaufaj Mu,
że tak będzie.

Ew. Jn. 14:17
II Kor. 3:18
Ef. 4:30
Rzym. 8:4,15-16
I Jn. 2:3
Duch Święty daje
siłę Bożym
dzieciom.
Rzym. 8:26
Dz. Ap. 1:8
Ew. Jn. 14:26-27
Ew. Jn. 16:13
Ef. 4:30,32
Iz. 63:10

Werset do zapamiętania
„...On, Duch prawdy, wprowadzi
was we wszelką prawdę...”
Ew. Jn. 16:13

NZB: Poproś Boga, aby dał ci życie wieczne
poprzez swojego Ducha.

„Albowiem proroctwo nie
przychodziło nigdy z woli
ludzkiej, lecz wypowiadali je
ludzie Boży, natchnieni Duchem
Świętym”.
II Piotr 1:21
Powtórka wersetu z Ew. Jn.
16:13 i II Piotr 1:21

ZB: Podziękuj Bogu, że masz życie wieczne.

ZB: Dziękuj Mu każdego dnia za wszystko,
co czyni w twoim życiu.
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„... Ten, który jest w was,
większy jest, aniżeli ten, który
jest na świecie”.
I Jn. 4:4

Powtórka wersetu z I Jn. 4:4

Lekcja 1.
Kim jest Duch Święty i jaki On jest?
Zarys lekcji

Fragmenty z Pisma Świętego
Ks. Moj. 1:2
Ew. Jn. 16:7
Dz. Ap. 5:1-11
Obj. 22:17

Wprowadzenie
Autor księgi, którego polubisz.

Werset do zapamiętania
„… On, Duch prawdy, wprowadzi was we
wszelką prawdę...” Ew. Jn. 16:13

Rozwój wydarzeń
1. Duch Święty to Bóg. (GP)
2. On jest członkiem Trójcy. (GP)
3. On jest Osobą, nie zjawiskiem.
4. On jest wspaniałą Osobą,
ponieważ jest wieczny.
5. On jest wspaniałą Osobą,
ponieważ jest wszędzie. (GPZB)
6. Ale jest tym bardziej wspaniały,
ponieważ jest święty. (GP)
7. Nie ma nic lepszego niż
poznanie i kochanie Go, i nic
gorszego niż zasmucanie Go.

Byłoby lepiej nauczać tego wiersza po lekcji,
ponieważ wyjaśnienie jest zawarte w treści
lekcji.

Podsumowanie
Duch Święty naprawdę jest święty i
odkrywa nasze grzechy. (GP-NZB)

Pomoce wizualne
♦ Ilustracje: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 i 1-7
♦ Zakładki: „Duch Święty to Bóg, jedna z osób
Trójcy” (główna prawda) i „Niech Bóg daje ci
siłę i pomaga ci robić to, co dobre”
(zastosowanie dla dzieci zbawionych)
♦ Klocki LEGO
♦ Zdjęcie białej koniczynki
♦ Globus (jeśli posiadasz)
♦ Wiersze biblijne rozpisane na planszach
(zobacz ilustracje 1-3 i 1-6)

On chce cię przyprowadzić do Pana
Jezusa. (GP-NZB)

Główna prawda
Duch Święty to Bóg, jedna z Osób Trójcy.
Zastosowanie
NZB: Niech On pokaże ci drogę, jak być
zbawionym.
ZB: Niech On daje ci siłę do robienia tego, co
dobre.

8

Lekcja
Wprowadzenie: Autor księgi, którego polubisz.

Czy czasem, gdy czytasz jakąkolwiek książkę, którą naprawdę lubisz, zastanawiasz się nad jej
autorem? Gdybyś miał okazję się z nim/nią spotkać, to o co byś zapytał? (Niech dzieci odpowiedzą)
Dziś poznamy bardzo szczególnego Autora, który napisał najważniejszą Księgę, która
kiedykolwiek powstała. Jest to także Księga, którą czytają miliony ludzi na świecie. Tą Księgą
jest Biblia, a jej Autorem jest Duch Święty. Mam nadzieję, że będzie dla ciebie przyjemnością
poznanie Go i uczenie się o Nim.
Ilustracja 1-1
Rozwój wydarzeń: Duch Święty to Bóg.

Duch Święty to Bóg1.
Biblia – Boże Słowo mówi nam, że jest tylko jeden, prawdziwie żyjący Bóg. („A prócz mnie nie
ma Boga” Ks. Iz. 44:6b). On jest Tym, który stworzył wszechświat. On stworzył miliony ciał
niebieskich, które wyglądają jak małe światełka na nocnym niebie – nazywamy je gwiazdami.
On stworzył kwiaty na polach, On stworzył ciebie i mnie.
Biblia mówi, że Bóg stworzył ten świat. Stworzyć znaczy zrobić coś z niczego. Czyż to nie jest
wspaniałe? Ty i ja możemy zrobić coś z czegoś, z jakiegoś materiału. Na przykład możesz
zbudować domek z klocków LEGO2, możesz zrobić na plaży drogę z kamieni i piasku lub też
twoja mama może przygotować posiłek z rzeczy kupionych w sklepie spożywczym.
Ilustracja 1-2
Rozwój wydarzeń: On jest członkiem Trójcy.

Są trzy Osoby w jednym Bogu. Nazywamy ich Trójcą. Jest to trudne do wyjaśnienia, ale
wiemy, że to jest prawdą, ponieważ dowiadujemy się o tym z Biblii – Księgi, którą Bóg nam
dał.
Tymi trzema Osobami w jednym Bogu są: Bóg Ojciec, Bóg Syn (Pan Jezus Chrystys) i Bóg
Duch Święty. Bóg jest tak wspaniały, że nie jesteśmy w stanie objąć Go naszymi umysłami.
Ten trójkąt pomoże nam troszkę zrozumieć, jak to jest, że jest jeden Bóg, a w Nim trzy
Osoby. Ten trójkąt ma trzy rogi, ale on sam jest tylko jeden. Figura, którą tu widzicie
nazywamy trójkątem równobocznym. Być może mieliście już okazję o nim słyszeć na lekcjach
matematyki. To oznacza, że każdy z boków i kątów trójkąta jest równy.
Te trzy Osoby w jednym Bogu są równe w swojej świętości, miłości i mocy. Bóg, jako Duch
Święty, jest tak samo doskonały, jak Bóg Ojciec. Bóg Syn, Pan Jezus, jest tak samo dobry, jak
Bóg Duch Święty3.
Setki lat temu pewien mężczyzna, który nazywał się Patryk wyruszył do Irlandii, aby nauczać
ludzi o Bogu. Próbował wyjaśnić naukę o Trójcy za pomocą białej koniczynki (pokaż obrazek
koniczynki).
Ilustracja 1-3
Rozwój wydarzeń: On jest Osobą, nie zjawiskiem.

Niektórzy ludzie myślą, że Duch Święty to jakieś zjawisko, coś podobnego do grawitacji, czy
prądu elektrycznego. To nieprawda. On jest Osobą. Osoba, to ktoś, kto potrafi myśleć,
1

Pokaż planszę z treścią głównej prawdy: „Duch Święty jest Bogiem, jedną z Osób Trójcy”.
Możesz zaprosić jedno z dzieci, by podeszło i zbudowało domek (lub ścianę) z klocków LEGO. A następnie
zabierz wszystkie elementy i powiedz, żeby teraz zbudowało domek!
3
Pokaż planszę z główną prawdą.
2
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rozumieć i kochać. Duch Święty także potrafi myśleć. On potrafi również rozumieć i dużo wie.
Tak naprawdę, to On wie wszystko, co można tylko wiedzieć! On potrafi kochać – On kocha
wszystko, co jest dobre i prawdziwe. On nienawidzi wszystkiego, co jest złe.
Przeczytam wam kilka wersetów z Biblii – Bożej Księgi i chcę, byście pomyśleli nad tym
pytaniem: Co ten werset mówi o Duchu Świętym, o tym, co On dla nas robi4?
♦ Ew. Jn. 14:26 – „... Duch Święty... nauczy was wszystkiego...”
Odpowiedź: Duch Święty nas nauczy. Czy jakieś zjawisko, jak np. wiatr albo coś
elektrycznego może nas nauczyć? Nie!
♦ Ew. Jn. 16:13 – „... Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę”
Odpowiedź: On będzie cię prowadził. Gdybyś się zgubił, to nie mógłbyś poprosić wiatru,
aby cię przyprowadził z powrotem do domu, prawda? Duch Święty jest Osobą i On może
nas prowadzić.
Spójrzmy jeszcze na dwa wersety, które powiedzą nam, co jeszcze może Duch Święty robić:
♦ Dz. Ap. – „Okłamałeś Duch Świętego...”
Odpowiedź: Nie możesz Go okłamać. Możesz okłamać ludzi wokół ciebie, ale nie żadne
siły, jak np. wiatr czy fale morskie.
♦ Ef. 4:30 – „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego...”
Odpowiedź: Możesz Go zasmucić tym, co wypowiadają twoje usta lub co robią twoje
ręce. Nie możesz sprawić, by wiatr albo siła przyciągania ziemskiego była smutna,
prawda?
Nie, Duch Święty jest Osobą, która myśli, prowadzi i naucza. Możemy Mu mówić to, co jest
prawdą, a także to, co nie jest prawdą. Możemy Go zasmucić, a także Go zadowolić i
rozradować. On jest prawdziwą Osobą.
Jest prawdą, że nie możemy Go widzieć, ponieważ nie ma On ciała. Dlatego też nazywa się
Duchem – ale jest też Osobą. On nie jest rzeczą czy zjawiskiem, jak prąd elektryczny albo
silna fala morska, która cię niesie po morzu.
Ilustracja 1-4
Rozwój wydarzeń: On jest wspaniałą Osobą, ponieważ jest wieczny.

Duch Święty jest wspaniałą Osobą, ponieważ jest wieczny. To znaczy, że On zawsze żył i
będzie żył. Tak samo, jak ten okrąg. On nigdzie się nie zaczyna i nigdzie nie kończy, dlatego
też życie Duch Świętego nie ma początku ani końca.
Dwadzieścia lat temu nie było ciebie na świecie ani też się wtedy nie urodziłeś. Duch Święty
nigdy się nie urodził, ale On żyje! On był długo przed stworzeniem Ziemi, Słońca czy gwiazd.
W I Księdze Mojżeszowej czytamy o Duchu Świętym, jako Tym, który uczestniczył w
stwarzaniu świata. („... Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód” I Moj. 1:2b5).
Każdy człowiek na ziemi żyje siedemdziesiąt, osiemdziesiąt lub dziewięćdziesiąt lat, a później
jego ciało umiera, ale Bóg Duch Święty nigdy nie umrze. Minie wiele lat, a nowo powstały
budynek zacznie się rozpadać, minie wiele lat, a twój samochód będzie już bezużytecznym,
pordzewiałym wrakiem na złomowisku, ale Duch Święty będzie nadal żył. Czytamy o Nim
także w Objawieniu Jana – ostatniej księdze w Biblii, która mówi o wielu rzeczach, jakie się
wydarzą w przyszłości (Obj. 22:17). Nawet ten świat nie będzie już dłużej istniał, ale Duch
Boży nadal będzie żył i działał.

4

Metoda nauczania: Pytania, w szczególności dla starszych dzieci. Przeczytaj wersety z Biblii, aniżeli stąd.
Być może będzie lepiej, jeśli wydrukujesz słowa z tych wierszy na kartce, aby później pokazać je dzieciom.
5
Przeczytaj lub poproś któreś ze starszych dzieci, by przeczytało werset.
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Co każde z tych dwóch rysunków (trójkąt w kole i koniczynka) pomogły ci zrozumieć na
temat Ducha Świętego? (Niech dzieci odpowiedzą)
Ilustracja 1-5
Rozwój wydarzeń: On jest wspaniałą Osobą, ponieważ jest wszędzie.

(Zamiast ilustracji możesz skorzystać z globusa)
Ty i ja możemy być w tym samym czasie tylko w jednym miejscu. Nie możesz być w tym
samym czasie w łóżku, w domu i szkole. Duch Święty jest wspaniałą Osobą, ponieważ jest
wszędzie. On jest Duchem i nie ma ciała, więc może być wszędzie na całym świecie w tym
samym czasie. On może być w Australii i jednocześnie w Rosji! Dlatego też może pomagać
ludziom na całym świecie – o każdym czasie i w każdym miejscu. Będziemy o tym rozmawiać
więcej w najbliższym czasie.
Zanim Pan Jezus wrócił z powrotem do nieba, powiedział swoim uczniom: „... jeśli zaś
odejdę, poślę go do was” (Ew. Jn. 16:7)6. O kim mówił Pan Jezus do swoich uczniów? Kogo
obiecał posłać? Tak, Ducha Świętego, który miał zejść z nieba i być obecny na całym świecie
w tym samym czasie.
Kiedy Pan Jezus żył na ziemi, przyjął postać człowieka, dlatego mógł być w jednym miejscu w
tym samym czasie, ale Duch Święty, który zstąpił w miejsce Pana Jezusa na ziemię, nie ma
ludzkiego ciała i może być obecny jednocześnie w różnych zakątkach świata.
Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi, jako swojemu osobistemu Zbawicielowi, to czy wiesz, że ten
wspaniały Duch Święty mieszka w tobie7? (I Kor. 6:19; Rzym. 8:9). Czyż to nie jest cudowne?
On jest silny i potężny, i jest z tobą każdego dnia, by pomagać ci w robieniu tego, co jest
dobre i mówić „nie” rzeczom, które są złe. On cię nigdy nie opuści. Pamiętaj, że zasmucasz
Go, gdy robisz coś złego. Ale możesz Go też rozradować tym, co jest dobre. Czy sprawisz, że
będzie czuł radość, gdy poprosisz Go o to, by pomagał ci robić to, co jest dobre?
Ilustracja 1-6
Chłopiec, który nazywa się Robert Williams często jest nazywany inaczej. Jego rodzice być
może nazywają go Robert, ale jego przyjaciele wołają na niego Rob lub Robi albo też czasami
Williams. Tak samo Duch Święty ma wiele imion.
Przeczytam kilka wersetów z Biblii, a wy pomożecie mi określić imiona Ducha Świętego. A
także pomożecie mi odnaleźć, dlaczego jest tak nazywany8.
♦ Rzym. 8:9a – „... Duch Boży mieszka w was”
Odpowiedź: „Duch Boży” – On jest Bogiem.
♦ Rzym. 8:9b – „Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego [nie należy do
Niego]”
Odpowiedź: „Duch Chrystusowy” – Pan Jezus Chrystus i Duch Święty są członkami Trójcy.
♦ Ew. Jn. 14:16 – „... I da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki”
Odpowiedź: „Pocieszyciel” – On właśnie jest Tym, który pomaga ci, przychodząc w
trudnym czasie, dając poradę i udzielając pomocy.
♦ Ew. Jn. 14:17 – „Ducha prawdy...”
Odpowiedź: „Duch prawdy” – On zawsze głosi prawdę.
6

Odczytaj werset na głos lub poproś starsze dziecko, by odczytało werset.
(GP-ZB) Pokaż planszę z zastosowaniem dla dzieci zbawionych: „Niech On dodaje ci sił do robienia tego, co
dobre”.
8
Metoda nauczania: Wyszukiwanie w Piśmie Świętym, przeznaczone bardziej dla starszych dzieci. I znowu, tak
jak wcześniej, proponujemy wydrukować te wersety na kartkach, aby wszystkie dzieci mogły je widzieć.
7
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Rozwój wydarzeń: Ale jest tym bardziej wspaniały, ponieważ jest święty.

Imię, które jest najczęściej używane w Biblii to Duch Święty.
To imię pokazuje nam, że On jest w pełni czysty i święty9. To jest najwspanialsza rzecz
dotycząca Niego. On zawsze robi to, co dobre. On jest całkiem inny od nas. Ty i ja robimy tak
dużo złych rzeczy, które nie podobają się Bogu. Być może często nie słuchasz rodziców, jesteś
im nieposłuszny, okłamujesz kogoś lub ściągasz na sprawdzianie. Te rzeczy nie podobają się
Bogu – Duchowi Świętemu i powodują, że jest Mu smutno. Podczas gdy słuchasz nauczania z
Biblii, On pokazuje ci drogę, jak możesz mieć przebaczone grzechy i być zmienionym. Czy
pozwolisz, aby On działał w twoim życiu?
Ilustracja 1-7
Rozwój wydarzeń: Nie ma nic lepszego niż poznanie i kochanie Go, i nic gorszego niż zasmucanie Go.

Mimo że zrobiłeś wiele złych rzeczy, które zgorszyły, zasmuciły Ducha Świętego, to Bóg i tak
cię nadal kocha10. Jeśli nie jesteś jeszcze wierzący, to On chce przebaczyć ci i cię zmienić.
Podsumowanie: Duch Święty jest naprawdę święty i On odkrywa twoje grzechy.

Ta zmiana dokonuje się wtedy, gdy Duch Święty sprawia, że zdajesz sobie sprawę z
popełnienia czegoś złego - grzechu i czujesz, że to nie podoba się Bogu. Wiesz, że masz
poważny problem. Grzech sprawia, że pomiędzy tobą a Bogiem powstaje „mur”. Jedynym
sposobem, by pozbyć się tego muru jest Pan Jezus – Boży Syn, który przyszedł na ziemię, by
tobie pomóc. On cierpiał i zmarł na krzyżu za wszystkie złe rzeczy, które uczyniłeś.
Podsumowanie: On chce cię przyprowadzić do Pana Jezusa.

Czy słyszysz delikatny głos Ducha Świetego wołającego cię, byś przyszedł do Pana Jezusa i
poprosił Go, aby zabrał twój grzech? Możesz to zrobić dzisiaj, teraz, tutaj, gdzie się właśnie
znajdujesz! Pan Jezus obiecał: „A tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz”
(Ew. Jn. 6:37)11. On ci wtedy przebaczy.
Oczywiście nie przychodzisz do Pana Jezusa, podchodząc do Niego. Przychodzisz do Niego w
modlitwie, mówiąc Mu w swoim sercu, że potrzebujesz Go, by przebaczył ci i uratował cię.
Tylko On to może dla ciebie zrobić.
Jeśli chcesz, bym wyjaśnił ci bardziej, jak możesz „przyjść do Pana Jezusa”, to pozostań na
swoim miejscu, gdy to spotkanie dobiegnie końca. Będę wdzięczny, gdy będę mógł usiąść z
tobą i porozmawiać o tym12.

9

Główna prawda.
Główna prawda dla NZB.
11
Przeczytaj lub poproś któreś z dzieci, aby przeczytało.
12
Upewnij się, że jesteś otwarty i dostępny do rozmowy.
10

12

Pytania powtórkowe
1. Jakie są trzy Osoby w Bogu, Świętej Trójcy? (Bóg Ojciec, Bóg Syn – Pan Jezus Chrystus i
Bóg Duch Święty)
2. O czym czytaliśmy w Biblii, udowadniając, że Duch Święty jest Osobą? (On może nauczać,
On kieruje, można Go zasmucić, można Go okłamać)
3. Jaka jest różnica pomiędzy: „Bóg utworzył świat”, a „Bóg stworzył świat”? (Stworzyć
oznacza zrobić coś z niczego)
4. Co mamy na myśli, gdy mówimy, że Bóg – Duch Święty jest wieczny? (On zawsze żył i
będzie żył bez końca)
5. Wyjaśnij obrazek trójkąta w kole. (Trójkąt ma trzy boki, ale nadal jest to jedna figura;
Trójca to trzy Osoby, ale jeden Bóg. Tak, jak koło, Bóg nie ma początku ani końca)
6. Czego użył Patryk do wyjaśnienia nauki o Trójcy? (Białej koniczynki)
7. On jest nazwany Duchem Świętym. Co oznacza Jego imię, co o Nim mówi? (Że jest czysty
i święty)
8. W Biblii Duch Święty ma wiele imion. Wymień przynajmniej dwa z nich. (Duch Boży, Duch
Chrystusowy, Pocieszyciel, Duch Prawdy)
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Lekcja 2.
Duch Święty dał nam Biblię.
Fragmenty z Pisma Świętego
Iz. 9:5
II Piotr 1:21

Zarys lekcji
Wprowadzenie
Kuba nie wiedział, co napisać.

Podczas przygotowywania lekcji i studium
biblijnego dobrze byłoby przeczytać
fragment z Księgi Izajasza 9:6 w kilku
innych tłumaczeniach Biblii.

Rozwój wydarzeń
1. Izajasz – kierowany Duchem
Świętym – zwiastował przyjście
Pana Jezusa.
2. Duch Święty natchnął prawdą
umysły ludzi, aby zostali autorami.
(GP)
3. Prezentacja nauczyciela.
4. Duch Święty kierował ludźmi –
autorami. (GP)
5. Duch Święty używał wielu ludzi do
bezbłędnego napisania ksiąg Biblii.
(GP)
6. On pomaga nam zrozumieć Biblię.
(GP-ZB)
7. Biblia, dana przez Ducha Świętego,
jest jak list, który mówi nam o Jego
nadawcy.

Główna prawda
Duch Święty jest Autorem Biblii.
Zastosowanie
NZB: Bądź posłuszny przesłaniu Biblii –
zwróć się do Pana Jezusa i poproś o
zbawienie.
ZB: Czytaj codziennie przynajmniej jeden
wiersz z Pisma Świętego.
Wiersz do zapamiętania
„Albowiem proroctwo nie przychodziło
nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je
ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”
II Piotr 1:21

Punkt kulminacyjny
Biblia mówi także o nas. (GP-ZB, GP-NZB)

Nauczaj wersetu po zakończeniu lekcji,
ponieważ jest wyjaśniany w jej trakcie.

Zakończenie
Musisz być posłuszny przesłaniu Biblii i
poprosić Pana o zbawienie. (GP-NZB)

Pomoce wizualne
♦ Ilustracje: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 i
2-7
♦ Zakładki: „Duch Święty jest Autorem
Biblii” (główna prawda) i „Każdego
dnia czytaj chociaż po jednym
wersecie” (zastosowanie dla dzieci
zbawionych)
♦ Odtwarzacz MP3 (lub płyta CD) z
nagraniem wersetu z Iz. 9:5
♦ Łódka zrobiona z papieru (lub
zabawkowa łódka) i miska z wodą.
♦ List w kopercie
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Lekcja
Wprowadzenie: Kuba nie wiedział, co napisać.

Kuba siedział i gryzł koniec długopisu, nie wiedząc, co napisać. Był piątkowy wieczór, a w
poniedziałek miał oddać wypracowanie. Po prostu nie wiedział, jak zacząć. Nie wiedział, co
napisać! Czy miałeś kiedykolwiek taki problem? Myślę, że tak. Ale mężczyzna, o którym
dzisiaj będziemy się uczyć nie miał takiego problemu. On dokładnie wiedział, co chce
napisać! Jeśli posłuchasz uważnie, dowiesz się, dlaczego tak było.
Ilustracja 2-1
Rozwój wydarzeń: Izajasz – kierowany Duchem Świętym – zwiastował przyjście Pana Jezusa.

Człowiek imieniem Izajasz żył około siedemset lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Bardzo
często bywał w pałacach królów i prawdopodobnie był tak samo arystokratą, jak i prorokiem
(człowiekiem, który głosił Słowo Boże ludziom). Posłuchajmy, jak przemawiał pewnego razu.
(Przeczytaj werset z Iz. 9:5 – cały lub jego część.)
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i
nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju” (Ks. Iz. 9:6)13.
O kim mówił Izajasz? Mówił o Panu Jezusie Chrystusie, który miał urodzić się siedemset lat
później. Był małym dzieckiem, ale także „Mocnym Bogiem”, „Księciem Pokoju”. Skoro Izajasz
żył siedemset lat wcześniej, to skąd on wiedział o tych wszystkich rzeczach? Wiedział,
ponieważ Bóg – Duch Święty pokazał mu to.
Ilustracja 2-2
Rozwój wydarzeń: Duch Święty natchnął prawdą umysły ludzi, aby zostali autorami.

Bóg chciał, żebyśmy wiedzieli, że jest On potężnym Bogiem, wspaniałym i kochającym. Więc
zdecydował spisać to wszystko w jedną Księgę, którą jest Biblia14. Bóg – Duch Święty nie
wziął ani długopisu, ani komputera, by spisać słowa samemu, ale wybrał do tego już dawno
temu pewnych ludzi. Izajasz był jednym z takich pisarzy i Bóg kazał mu spisać to, co właśnie
słyszeliśmy w nagraniu.
Czy pamiętasz, jak ktoś w twoim domu, czy też jakiś gość pytał cię o coś, na co powinieneś
znać odpowiedź? Nie znałeś odpowiedzi i było ci niezręcznie, aż twoja mama szepnęła ci na
ucho odpowiedź.
W znacznie wspanialszy sposób Duch Święty szeptał Słowa Boga w umysł Izajasza i innych
ludzi, którzy napisali księgi Biblii15. Pisali na zwojach, używając długopisów zrobionych z
ptasich piór, jak widać na obrazku.
Rozwój wydarzeń: Prezentacja nauczyciela.

(Możesz odegrać tę scenkę z jednym z dzieci.)
Powiedzmy, że Artur jest prorokiem.
(Daj dziecku coś do pisania i kartkę papieru; szeptaj mu coś na ucho; ono niech słucha, myśli nad treścią i po chwili udaje, że
pisze to, co właśnie usłyszało; później znów coś szepcz na ucho, a dziecko niech rozmyśla i nadal pisze.
Wyjaśnij dzieciom, że Duch Święty nie dyktował Izajaszowi dokładnie słowo w słowo, co ma napisać; Izajasz szukał
odpowiednich słów, by podkreślić myśli Boga, natomiast Bóg – Duch Święty pilnował, aby nie popełniał błędów; dlatego też
w tej scence o Izajaszu ważne jest, żeby po każdym wysłuchanym słowie zatrzymać się, rozmyślać, a dopiero potem pisać na
papierze.)

13

Można tę część uczynić bardziej realistyczną i zdynamizować, włączając nagrania tego wersetu na CD lub
MP3. W tym miejscu włącz nagranie, jeśli masz takie możliwości.
14
Pokaż planszę z główną prawdą: „Duch Święty jest Autorem Biblii”.
15
Główna prawda.
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W ten sposób Izajasz i inni ludzie spisywali to, co Bóg mówił. Nie byli oni jak komputery, w
które wpisuje się tylko treść. Nie. Izajasz i inni używali własnych słów i mówili o Bożych
sprawach na swój sposób. Jednak Bóg poprawiał ich, prowadził, aby nie popełniali błędów i
nie dopisywali czegoś po swojemu. Gdy czytamy słowa z Księgi Izajasza (pokaż dzieciom tę księgę),
wiemy, że są w niej zawarte słowa od samego Boga, a nie to, co Izajaszowi przyszło na myśl. I
tak samo jest ze wszystkimi księgami w Biblii.
Ilustracja 2-3
Rozwój wydarzeń: Duch Święty kierował ludźmi – autorami.

(Jeśli jest to możliwe, zrób łódkę z papieru lub skorzystaj z zabawkowej łódki; umieść łódkę na wodzie w misce; dmuchaj na
łódkę ostrożnie z różnych stron, kierując ją po powierzchni wody.)
Widzieliście, jak dmuchałem na łódkę i prowadziłem ją po wodzie. Czy widzieliście coś
podobnego na morzu, gdy odbywał się wyścig jachtów (regata)? Wiatr chwyta żagle i niesie
łódź po powierzchni wody.
To jest obraz, jak Duch Święty pomagał pisarzom spisywać Biblię. Posłuchaj słów z Biblii:
„Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży,
natchnieni Duchem Świętym” (II Piotr 1:21)16.
Czasami po długim czasie pisania ich ciała były zmęczone, ale Duch Święty dodawał im sił i
pomagał im w wykonywaniu dobrej roboty. Czasami również ich umysły były zmęczone i
wtedy Duch Święty poddawał im nowe pomysły, dodawał słowa i udzielał mocy, aby
kontynuowali pisanie tej wspaniałej Księgi, jaką jest Biblia. Jest wiele dobrych książek na
świecie, ale nie ma drugiej takiej, jak Biblia17. Jest to Księga, która została nam dana przez
samego Boga. Treści innych książek po czasie mogą się stać bezwartościowe. Ale Boże Słowo
jest wieczne. Jest zawsze prawdziwe, zawsze zgodne, zawsze aktualne. Nigdy nie przeminie.
Ilustracja 2-4
Rozwój wydarzeń: Duch Święty używał wielu ludzi do bezbłędnego napisania ksiąg Biblii.

Tak samo, jak Izajasza, Bóg używał wielu innych ludzi do spisania Biblii. Było ich około
czterdziestu. Pisali oni w różnych krajach, różnych językach i różnym czasie. Wykonywali
różne zawody: Dawid był królem, Łukasz - lekarzem, Mateusz - poborcą podatkowym, Izajasz
- arystokratą, Piotr - rybakiem, Amos - farmerem.
Kiedy Izajasz i inni ludzie spisywali Boże przesłanie, Duch Święty prowadził ich, aby nie
popełnili żadnego błędu. Nic nie zostało dodane przez pomyłkę ani też nic nie zostało
pominięte. Możemy wierzyć każdej stronicy Biblii, ponieważ jest to prawdziwe Słowo Boga18.
(Pokaż dzieciom tytuł zbioru lekcji: „Spotkanie z Autorem!”.)
Rozwój wydarzeń: On pomaga nam zrozumieć Biblię.

Duch Święty jest nie tylko Autorem Biblii, ale ma także inne bardzo ważne zadanie. A jest to
nauczanie Bożego Słowa i pomaganie Bożym dzieciom w zrozumieniu go19. Jeśli jesteś Bożym
dzieckiem, to Duch Święty pomaga ci rozumieć Biblię, gdy czytasz ją każdego dnia. „Duch
Święty bowiem pouczy was...” (Ew. Łuk. 12:12). Jest to obietnica Boża dla ciebie. Kiedy
zaczynasz czytać Biblię lub słuchać lekcji biblijnej na spotkaniu, poproś Boga – Ducha
Świętego, aby pomógł ci naprawdę zrozumieć i być posłusznym Bożemu Słowu. On jest
najlepszym Nauczycielem!
16

Przeczytaj (lub niech któreś z dzieci przeczyta) ten werset z Biblii.
Pokaż planszę z główną prawdą.
18
Główna prawda. Pokaż planszę z treścią głównej prawdy.
19
Główna prawda dla zbawionych. Pokaż planszę z zastosowaniem dla dzieci zbawionych: „Czytaj przynajmniej
jeden wiersz każdego dnia”.
17

16

(To dobry moment – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś - aby wręczyć dzieciom książkę „Codzienne przygody z Bogiem”. Pokaż im,
20
jak czytać i rozważać jedną stronę każdego dnia i zachęcaj, aby w tym uczestniczyli) .
Ilustracja 2-5
Rozwój wydarzeń: Biblia, dana przez Ducha Świętego, jest jak list, który mówi nam o Jego nadawcy.

(Pokaż list w kopercie; wyjmij go i przeczytaj kilka zdań.)
Jeśli dostajesz od kogoś list lub wiadomość e-mail od swojej babci albo innej osoby, to co
możesz w nim znaleźć? Czy nie ma tam często różnych informacji o tej osobie, która do
ciebie napisała i prawdopodobnie też czegoś o tobie? Twoja babcia pisze, że cieszy się, kiedy
dobrze sobie radzisz w szkole. Być może cieszy się, że masz dobrych przyjaciół.
Dokładnie tak samo jest z Biblią. Są w niej wieści dotyczące Boga – nadawcy. Biblia nam
mówi, że Bóg jest dobry i kochający. On jest w pełni doskonały. On nigdy nie robi niczego
złego.
Ilustracja 2-6
Punkt kulminacyjny: Biblia mówi także o nas.

Biblia mówi także o tobie. Jesteś dla Boga bardzo cenny i On bardzo cię kocha21. I nie
dlatego, że jesteś dobry. Nie ma nikogo, kto byłby tak dobry, by przyjść przed Boga, który jest
czysty i doskonały. On widzi twoje serce i to, co jest w nim złego - o czym myślisz czy co
mówisz. Nie ma nic ukrytego przed Bogiem. On widzi niemiłe i brzydkie myśli, które mają
ludzie. Bóg – Duch Święty pokazuje nam w Biblii, że te rzeczy są złe i stanowią poważny
problem; i że oddzielają cię od Boga.
Gdy słuchasz Biblii, wtedy Duch Święty jest Tym, który sprawia, że żałujesz popełnionego
grzechu. On jest Osobą, która pokazuje ci, że to, co złego zrobiłeś i robisz bardzo smuci Boga i
Mu się nie podoba. Umierając na krzyżu, Pan Jezus poniósł straszną karę, którą my
powinniśmy ponieść za rzeczy, które robimy i które nie podobają się Bogu. Dlatego Bóg może
ci przebaczyć i oczyścić od grzechu.
Ilustracja 2-7
Zakończenie: Musisz być posłuszny przesłaniu Biblii i poprosić Pana o zbawienie.

Dzisiaj usłyszałeś, w jaki sposób Duch Święty dał nam Biblię, wspaniałą Bożą wiadomość22.
Czy słuchałeś, gdy to dzisiaj wyjaśniałem? Czy On pokazywał ci, że musisz mieć odpuszczone
grzechy? Jeśli jeszcze nie poprosiłeś Pana Jezusa, aby był twoim osobistym Zbawicielem, to
czy chcesz zrobić to, co Bóg mówi w Biblii? Czy jesteś gotowy odwrócić się od tych złych
rzeczy i poprosić Go, aby przebaczył i zmienił cię? Możesz to zrobić dzisiaj, teraz! Jeśli to
uczynisz, będziesz zbawiony. Bóg obiecał, że ktokolwiek będzie wołał do Pana Jezusa i prosił
Go o zbawienie, będzie zbawiony: „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony
będzie” (Rzym. 10:13)23.
Pomódlmy się (proś Boga, aby pomógł przyjść do Niego tym dzieciom, które jeszcze nie zwróciły się do Niego. Módl się,
by Pan Jezus zachował je i przebaczył im grzechy).
Czy słyszałeś Ducha Świętego mówiącego dzisiaj do ciebie? On poprzez Biblię pokazuje ci, że
musisz zawołać do Pana Jezusa, aby został twoim Zbawicielem. Zrób to dzisiaj!

20

„Codzienne przygody z Bogiem” są wydawane przez CEF Press® i dostępne w siedzibie CEF i na stronie:
www.cefpress.pl.
21
Główna prawda dla dzieci zbawionych. Główna prawda dla dzieci niezbawionych.
22
Główna prawda dla dzieci niezbawionych.
23
Przeczytaj (lub poproś któreś dziecko) werset z Biblii.

17

To będzie najważniejsza decyzja, jaką podejmiesz w całym swoim życiu. On obiecał, że jeśli
zawołasz w modlitwie do Niego, On cię zachowa!
Jeśli chciałbyś porozmawiać ze mną na osobności o tej bardzo ważnej decyzji, przyjdź po
spotkaniu i powiedz mi o tym24. Będę stał tam przy oknie, chętnie z tobą porozmawiam i
pomogę ci. Oczywiście, nie mogę cię zbawić – tylko Pan Jezus może to uczynić, ale mogę ci
wyjaśnić na podstawie Słowa Bożego, jak możesz wołać do Pana, aby cię dzisiaj zbawił.
Pytania powtórkowe25
1. Kim był prorok ze Starego Testamentu, o którym uczyliśmy się i który napisał o rzeczach
mających wydarzyć się kilkaset lat później? (Izajasz)
2. O kim mówił Izajasz, kiedy pisał o Synu, który miał się narodzić, o Księciu Pokoju? (O Panu
Jezusie)
3. Skąd Izajasz i inni prorocy wiedzieli, co mają pisać? (Duch Święty ich prowadził)
4. W jaki sposób Biblia jest inna od reszty książek, które istnieją na świecie? (To jedyna
Księga, którą dał nam Bóg; jest zawsze prawdziwa)
5. Wymień dwa imiona innych ludzi, którzy napisali księgi Biblii. (Przykłady podane w lekcji
to: Dawid, Łukasz, Mateusz, Piotr i Amos)
6. Co Duch Święty mówi o nas w Biblii? (Że zrobiliśmy wiele złego; że potrzebujemy Pana
Jezusa, aby nas zachował; Bóg nas nadal kocha, mimo że nie jesteśmy dobrzy)
7. Jak możemy okazywać szacunek Słowu Bożemu na spotkaniu? (Słuchając uważnie,
stosując je w naszym życiu, itd.)
8. Jak możesz pokazać w domu, że wierzysz w to, iż Biblia jest naprawdę Bożą Księgą?
(Poświęć trochę czasu każdego dnia na czytanie wersetu, fragmentu i poproś Boga, aby
pomógł ci być posłusznym Jego Słowu)
Zajęcia dodatkowe
Biblia nigdy się nie starzeje.

Skseruj zajęcie dodatkowe ze strony 35 dla każdego dziecka.

24

Bądź dostepny i otwarty na rozmowę z dzieckiem.
Gra powtórkowa – zabawa z listami
Przygotuj zestaw kopert. Z tyłu każdej koperty wydrukuj liczbę (50, 75, 100, itd.). To będą punkty dla drużyny,
która odpowie poprawnie na pytanie. Z tyłu każdej koperty umieść też kawałek materiału flanelowego.
Przyczep koperty do tablicy, ukrywając numer.
Za każdym razem, gdy padnie prawidłowa odpowiedź, dziecko może wybrać jedną z kopert przyczepionych do
flanelowej tablicy. Użyj po połowie tablicy dla każdej drużyny.
Pod koniec konkursu policz punkty obu drużyn.
(Być może te koperty będą przypominały dzieciom o tym, że Biblia jest listem od Boga.)
Możesz także zawrzeć pytania oparte na wersecie biblijnym i innych punktach programu (modlitwa, misja,
pieśni, itd.).
25
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Lekcja 3.
Duch Święty daje życie.
Fragmenty z Pisma Świętego
Dz. Ap. 2:36-41
Ew. Jn. 16:8

Zarys lekcji
Wprowadzenie
Ludzie bardzo uważnie słuchali Piotra.

Główna prawda
Duch Święty wskazuje nam na nasze
grzechy i daje życie.

Rozwój wydarzeń
1. Duch Święty uświadamia nas o
grzechu. (GP-NZB)
2. Żydzi w Jerozolimie zwrócili się do
Boga dzięki Panu Jezusowi. (GP-ZB,
GP-NZB)
3. „Przypowieść” o Grzesiu.
4. Duch Święty jest Tym, który pomaga
grzesznikom zwrócić się do Boga
(wyjaśnienie
„przypowieści”
o
Grzesiu). (GP-NZB)
5. Duch Święty daje życie. (GP-NZB, GPZB)

Zastosowanie
NZB: Poproś Boga, aby dał ci życie wieczne
poprzez swojego Ducha.
ZB: Podziękuj Panu, że masz życie wieczne.
Uwagi dla nauczyciela
Ta lekcja jest obfita w treść. Dla młodszych
dzieci lub takich, które nie są w stanie
długo słuchać, możesz podzielić lekcję na
dwie części. Pierwsza część będzie się
kończyła na ilustracji 3-5 włącznie.

Zakończenie
Duch Święty chce sprawić, abyś był
bardziej podobny do Ojca Niebieskiego.
(GP-ZB)

Ilustracje 3-6 i 3-7 są skoncentrowane na
dziełach odnawiania i uświęcania przez
Ducha Świętego. (Dalsze nauczanie
dotyczące uświęcenia jest kontynuowane
w różny sposób w lekcjach 4 i 5.)
Werset do zapamiętania
Powtórzenie wersetów z Ew. Jn 16:13 i II
Piotra 1:21
Pomoce wizualne
♦ Ilustracje: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 i
3-7
♦ Zakładki: „Duch Święty wskazuje nam
na nasze grzechy i daje nam życie
wieczne” (główna prawda) i „Dziękuj
Panu, że masz życie wieczne”
(zastosowanie dla dzieci zbawionych)
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Lekcja
Ilustracja 3-1
Wprowadzenie: Ludzie bardzo uważnie słuchali Piotra.

Ludzie bardzo uważnie słuchali Piotra, podczas gdy on nauczał ich w Jerozolimie. Był bardzo
wczesny ranek i wielu chciało wiedzieć, czego dotyczy to wielkie spotkanie.
Jednak po usłudze Piotr odszedł na jakiś czas, a wielu ludzi było już zniecierpliwionych. Piotr
powiedział im, że odrzucili Pana Jezusa jako Syna Bożego. Tak naprawdę, chcieli, aby został
ukrzyżowany. Teraz zdali sobie sprawę, że zrobili źle i zgrzeszyli przeciwko Bogu. Było im
bardzo przykro z powodu tych wszystkich złych rzeczy, które zrobili, będąc nieposłusznymi
Bogu. Krzyczeli: „Co mamy czynić?” (Dz. Ap. 2:37).
Ilustracja 3-2
Rozwój wydarzeń: Duch Święty uświadamia nas o grzechu.

Kto sprawił, że ci wszyscy ludzie, mężczyźni, kobiety i dzieci zdali sobie sprawę, że zgrzeszyli
przeciwko Bogu? Kto sprawił, że było im przykro z powodu tych wszystkich rzeczy, które
uczynili? Czy był to Piotr? Czy może apostołowie? Niezupełnie!
Oczywiście, Piotr głosił Słowo Boże ludziom, ale Osobą, która sprawiła, że zdali sobie sprawę
z rzeczy, które zrobili, był Duch Święty. Podczas gdy Piotr i inni głosili Słowo, Duch Święty
dyskretnie pracował w sercach tych ludzi, aby pokazać im grzech i dać im życie wieczne.
Duch Święty działa także dzisiaj26. W Ew. Jana 16:8 czytamy: „A On [Duch Święty], gdy
przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie”. Przekonać znaczy
pokazać i sprawić, by dana osoba zdała sobie sprawę z czegoś. To Duch Święty jest Tym,
który pomaga nam zrozumieć i stać się świadomymi, że jesteśmy grzeszni w Bożych oczach.
On jest Tym jedynym, który chce, byśmy się odwrócili od grzechu i otrzymali życie wieczne.
Czy czułeś jak Duch Święty działa w twoim sercu podczas spotkania? Czy słuchałeś, jak
opowiadałem ci o Bogu, który jest czysty i doskonały, i jak bardzo On nienawidzi złych rzeczy,
które robisz? Czy słyszałeś wtedy taki cichy szept, który sprawił, że zdałeś sobie sprawę z
tego, że naprawdę jesteś grzesznikiem i jeszcze nie stałeś się Bożym dzieckiem27? Kto do
ciebie tak cicho mówi? To Duch Święty. On używa Biblii, którą sam dla nas spisał. Dlatego tak
ważne jest, abyś się odwrócił od grzechu i zaufał Panu Jezusowi. On nie jest jakimś
nauczycielem, który mówi, co masz robić. To Duch Święty, Bóg. Słuchaj Go, gdy mówi do
ciebie przez swoje Słowo.
Ilustracja 3-3
Rozwój wydarzeń: Żydzi w Jerozolimie zwrócili się do Boga dzięki Panu Jezusowi.

Ludzie w Jerozolimie naprawdę słuchali Bożego głosu. Dlatego zawołali: „Co mamy czynić?”.
Piotr powiedział im, aby odwrócili się od swoich grzechów i zaufali Panu Jezusowi, który
zmyje ich grzechy (Dz. Ap. 2:38).
Tego dnia wielu, wielu ludzi zwróciło się do Boga, odwracając się od grzechów i zaufało Panu
Jezusowi jako osobistemu Zbawicielowi – było ich około 3000! Jaka wielka radość panowała
tego dnia w Jerozolimie! A także w niebie! (Ew. Łuk. 15:10)
Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, to także możesz mieć tę radość w
swoim sercu28. Czasami pojawią się też problemy, z którymi trzeba się będzie zmierzyć –
zachorujesz lub też twój przyjaciel albo przyjaciółka przeprowadzi się do innego kraju, a
26

Główna prawda dla dzieci niezbawionych.
Pokaż planszę z główną prawdą: „Duch Święty wskazuje nam na nasze grzechy i daje nam życie”.
28
Główna prawda dla dzieci zbawionych.
27
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może będziesz mieć trudny dzień w szkole. Ale możesz być szczęśliwy z powodu
najważniejszej rzeczy – że twoje grzechy są przebaczone i że jesteś na właściwej drodze do
nieba. Dziękuj za to Bogu29!
Kto pomógł ludziom odwrócić się od grzechów i zaufać Panu Jezusowi? Tak naprawdę, to nie
był Piotr ani żaden z apostołów. Duch Święty to uczynił!
Ja, twój nauczyciel, nie mogę sprawić, że odwrócisz się od grzechu i zwrócisz do Pana
Jezusa30, ale jeśli potrzebujesz pomocy, to z miłą chęcią wyjaśnię ci po spotkaniu, jak zaufać
Panu Jezusowi według Biblii31? Nie mogę dać ci życia wiecznego – to może sprawić Duch
Święty. On pokazuje ci, że tak naprawdę potrzebujesz być uratowany od kary za swoje
grzechy i że musisz zaufać Panu Jezusowi32.
Pozwól, że wyjaśnię ci to w inny sposób. Opowiem krótką, wymyśloną historyjkę. W tym
opowiadaniu możesz odnaleźć siebie i Ducha Świętego. Sprawdźmy, czy potrafisz rozpoznać
siebie i Ducha Świętego w tej historyjce.
Ilustracja 3-4
Rozwój wydarzeń: „Przypowieść” o Grzesiu.

Grzesiu spędzał wakacje w małym miasteczku33. Pewnego popołudnia bawił się na zewnątrz.
Często ostrzegano go, aby nie odchodził daleko od domu, ale był nieposłuszny i wyszedł na
spacer poza miasteczko. Szedł pod górę, a później wszedł w las. Miał wspaniały czas, biegając
wzdłuż różnych ścieżek, wśród drzew i zwiedzając las.
Po kilku godzinach dobrej zabawy odkrył, że słońce już zachodzi, a w lesie robi się coraz
ciemniej.
„Lepiej wrócę już do domu”, pomyślał Grześ i zaczął wracać. Biegł w kierunku, w którym
myślał, że znajduje się jego dom.
Gdy tak biegł, w pewnym momencie potknął się o gałąź drzewa i przewrócił się. Szybko
wstał, ale poczuł straszny ból w nodze i znów upadł. Skręcił sobie kostkę i teraz zaczynała go
bardzo boleć. Zaczął skakać na jednej nodze tak szybko, jak tylko mógł w tej ciemności.
Właśnie wtedy zobaczył, że jakiś mężczyzna idzie w jego stronę. Po mundurze Grześ
rozpoznał, że jest to leśniczy. Miał przy sobie latarkę i książkę pod pachą.
„Szukałem cię, chłopcze”, powiedział. „Byłeś tutaj w tym lesie przez całe popołudnie. Czy
zdajesz sobie sprawę, że szedłeś w złym kierunku? Ta ścieżka nie prowadzi do miasteczka.
Kończy się nad urwiskiem i byłoby bardzo źle, gdybyś tam spadł. Dlatego pospieszyłem, aby
ostrzec cię przed niebezpieczeństwem, w którym się znajdowałeś”.
Otwarł książkę, w której znajdowały się mapy i pokazał Grzesiowi właściwą drogę powrotu.
Leśniczy chwycił Grzesia ostrożnie, ale mocno za ramię i prowadził go przez całą drogę.
Grześ bardzo się cieszył, gdy położył się do swojego ciepłego łóżka, był też wdzięczny
leśniczemu, że go odnalazł, ostrzegł przed niebezpieczeństwem i pomógł mu dotrzeć
bezpiecznie do domu.

Ilustracja 3-5
29

Pokaż planszę z zastosowaniem dla dzieci zbawionych: „Dziękuj Panu za życie wieczne”.
Główna prawda dla dzieci niezbawionych.
31
Bądź dostępny dla dziecka do osobistej rozmowy po spotkaniu.
32
Pokaż planszę z główną prawdą.
33
Ta „przypowieść” o Grzesiu wyjaśnia ilustrację 3-4, do której też nawiązują pytania z podtytułu ilustracji 3-5.
Da ona dzieciom możliwość pomyślenia i uczestniczenia w poszukaniu prawdy. Jeśli twoja grupa jest zbyt liczna
lub z innych przyczyn nie chcesz wprowadzać pytań, skoncentruj się na zastosowaniu z ilustracji 3-5.
30
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Rozwój wydarzeń: Duch Świętym jest Tym, który pomaga grzesznikom zwrócić się do Boga
34
(wyjaśnienie „przypowieści” o Grzesiu) .

1. Kogo w tej historii przedstawia Grześ? (Ciebie)
2. Dlaczego Grześ się zgubił? (Ponieważ był nieposłuszny)
(Wyjaśnij, jak my zgubiliśmy się przed Bogiem.)
3. Kogo przedstawia leśniczy w tej historii? (Ducha Świętego)
4. Wymień niektóre rzeczy, jakie leśniczy zrobił dla Grzesia. (Znalazł go; ostrzegł przed
niebezpieczeństwem; pokazał mu prawidłową drogę; zwrócił go w dobrą stronę; pomógł
mu dostać się z powrotem do miasteczka)
(W skrócie wyjaśnij, że to jest właśnie to, co Duch Święty chce zrobić dla każdego dziecka, które jeszcze nie jest zbawione.)35
5. Jak nazywa się Księga, której używa Duch Święty do pokazywania nam dobrej drogi?
(Biblia)
(Użyj poniższej gry, aby zilustrować, jak Duch Święty nas prowadzi36.
Jedno dziecko ma zawiązane oczy i na jego drodze są umieszczone różne przeszkody (np. krzesła). Drugie dziecko daje mu
instrukcje, tak aby przeszło bezpiecznie przez całą drogę i omijało przeszkody. Za każdym razem „instruktor” może
powiedzieć jedno z pięciu słów: stój, prawo, lewo, cofnij się lub naprzód. Inne dzieci nie mogą w tym czasie pomagać. Można
powtórzyć tę grę z innymi dziećmi.)

1. Dzieci, czy to przypomina wam o wspaniałej Osobie, która chce was prowadzić? Kim jest
ta Osoba? (Duch Święty)
2. Z jakiej niebezpiecznej ścieżki On chce nas sprowadzić? (Chce nas uchronić od oddalania
się od Boga i od bycia odrzuconym od Boga na wieki)
3. W jaką bezpieczną drogę chce nas pokierować? (On chce nas kierować, byśmy zaufali
Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi i mogli kroczyć po drodze prowadzącej do
nieba)
Ilustracja 3-6
Rozwój wydarzeń: Duch Święty daje życie.

Duch Święty nie tylko pokazuje nam nasze grzechy i pomaga nam ufać Panu Jezusowi. On
jest także Tym jedynym, który daje życie wieczne. „Życie wieczne” oznacza najwspanialsze,
nowe życie, które zaczyna się teraz i nigdy się nie kończy.
Każdy z was należy do jakiejś rodziny. Kiedy odwracasz się od grzechu i ufasz Panu Jezusowi
jako swojemu Zbawicielowi, wtedy Duch Święty wprowadza cię do nowej rodziny – Bożej
rodziny37. Stajesz się dzieckiem Bożym. Duch Święty daje ci życie wieczne – rodzaj życia, jakie
ma Bóg i Jego dzieci. To wspaniałe mieć Boga jako swojego Ojca. On jest doskonałym Ojcem
– On jest miłujący i cierpliwy, ma zawsze dla ciebie czas, jest wszechpotężny i bardzo, bardzo
mądry, a także święty.
Bóg – nasz Ojciec jest jednocześnie doskonałym Ojcem (silnym i mądrym), a także jest On jak
doskonała matka (troskliwy, miłujący i cierpliwy).
Tak samo, wspaniałą rzeczą jest mieć wiele, wiele braci i sióstr, którzy także należą do Bożej
rodziny. Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi, to On jest twoim Zbawicielem, ale masz też braci i
siostry – jesteś częścią Bożej, wspaniałej rodziny. Dziękuj Bogu każdego dnia, że jesteś Jego
dzieckiem, a On twoim kochającym Ojcem38.

34

Główna prawda dla dzieci niezbawionych.
Pokaż planszę z główną prawdą.
36
Jeśli chcesz podzielić lekcję na dwie części, możesz wykorzystać tę zabawę jako wprowadzenie do drugiej
części.
37
Główna prawda dla dzieci niezbawionych. Pokaż planszę z główną prawdą.
38
Główna prawda dla dzieci zbawionych.
35
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Ilustracja 3-7
Zakończenie: Duch Święty chce sprawić, abyś był bardziej podobny do Ojca Niebieskiego.

Być może ktoś powiedział ci, że jesteś podobny do swojego taty. Duch Święty nie tylko
wprowadzi cię do Bożej rodziny, jeśli zaufasz Panu Jezusowi, ale także sprawi, że staniesz się
bardziej podobny do Ojca Niebieskiego39 (I Piotr 1:14-15). Nie stajesz się podobny do Niego z
wyglądu, ale w sposobie, jak się zachowujesz.
Zanim zostałeś zbawiony, gdy diabeł cię kusił, abyś skłamał, to być może tak robiłeś. Kiedy
stajesz się chrześcijaninem, diabeł nadal będzie cię kusił do robienia czegoś złego, ale z
pomocą Ducha Świętego możesz mówić diabłu „nie”. Mówiąc prawdę, stajesz się bardziej
podobny do Ojca Niebieskiego, który zawsze mówi prawdę.
Zanim zostałeś zbawiony, gdy diabeł cię kusił, byś był nieposłuszny rodzicom, to tak robiłeś.
Jednak, gdy stajesz się chrześcijaninem, diabeł nadal będzie cię do tego kusił.
Prawdopodobnie będzie cię kusił każdego dnia w ten sposób. Jednak jako chrześcijanin masz
Ducha Świętego w swoim sercu i On będzie pomagał ci być posłusznym. Stajesz się bardziej
podobny do Ojca Niebieskiego, który zawsze czyni to, co dobre i prawe.
Nie staniesz się w pełni podobnym do Ojca Niebieskiego od razu, za jednym zamachem.
Czasami wierzący - dzieci i dorośli - robią złe rzeczy. Mówimy coś, co rani inne osoby,
jesteśmy samolubni lub dumni. To sprawia, że Bóg nie jest z tego zadowolony.
Jeśli wierzące dziecko jest posłuszne Bogu, to staje się posłusznym synem lub córką i podoba
się Bogu, swojemu Ojcu. Jeśli chrześcijanin jest nieposłuszny Bogu, staje się wtedy
nieposłusznym synem lub córką i sprawia, że Bóg Ojciec jest niezadowolony, ale Duch Święty
nigdy nie zostawia swoich dzieci. W Biblii mamy obietnicę: „Nie porzucę cię ani cię nie
opuszczę” (Hebr. 13:5).
Co powinieneś zrobić, jeśli zgrzeszysz, a zaufałeś już Panu Jezusowi jako swojemu
Zbawicielowi? Musisz powiedzieć Panu, że naprawdę ci przykro z tego powodu, że zrobiłeś
coś złego i musisz prosić Go, aby przebaczył ci to, że byłeś nieposłusznym synem lub córką.
Bóg daje wspaniałą obietnicę każdemu dziecku. Posłuchaj: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje,
wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości”
(I Jn. 1:9)40.
Czy Duch Święty pokazał ci, że zgrzeszyłeś przeciwko Bogu i że jesteś na niebezpiecznej
ścieżce, która oddala cię coraz bardziej od Boga41? Czy odwrócisz się od swojego grzechu i
poprosisz Pana Jezusa, aby cię zachował?
Biblia mówi: „Oto teraz dzień zbawienia” (II Kor. 6:2)42.
Pytania powtórkowe
Nie ma pytań powtórkowych. W trakcie lekcji były przygotowane pytania.
Zajęcia dodatkowe
Labirynt

Skseruj obrazek na stronie 36 i rozdaj każdemu dziecku podczas spotkania.
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Główna prawda dla dzieci zbawionych.
Przeczytaj werset z Biblii.
41
Pokaż planszę z główną prawdą.
42
Przeczytaj werset z Biblii.
40
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Lekcja 4.
Duch Święty – przyjacielem wierzącego.
Fragmenty z Pisma Świętego
Ew. Jn. 14:17
II Kor. 3:18
Ef. 4:30
Rzym. 8:4,15-16
I Jn. 2:3

Zarys lekcji
Wprowadzenie
Czy kiedykolwiek marzyłeś o czymś?
Rozwój wydarzeń
1. Duch Święty mieszka w każdym
wierzącym. (GP-ZB)
2. On jest Przyjacielem i Pomocnikiem
chrześcijanina. (GP-ZB)
3. On chce, byś był bardziej podobny do
Pana Jezusa. (GP-ZB)
4. On jest jak garncarz – kształtuje
każdego chrześcijanina. (GP-ZB)
5. On upewnia cię, że jesteś Bożym
dzieckiem. (GP-ZB)
6. Duch Święty podtrzymuje „ogień”
miłości i posłuszeństwa w sercu Bożych
dzieci. (GP-ZB)

Główna prawda
Duch Święty mieszka w wierzącym.
Zastosowanie
NZB: Przyjdź do Pana Jezusa, jeśli Duch
Święty mówi do ciebie.
ZB: Dziękuj Mu każdego dnia za wspaniałe
dzieła, które czyni w twoim życiu.
Werset do zapamiętania
„… Ten, który jest w was, większy jest,
aniżeli ten, który jest na świecie” I Jn. 4:4

Zakończenie
Podziękuj Ojcu Niebieskiemu za dzieła
Ducha Świętego w twoim życiu. (GP-ZB,
GP-NZB)

Pomoce wizualne
♦ Ilustracje: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 i
4-7
♦ Zakładki: „Duch Święty mieszka w
wierzącym” (główna prawda) i „Dziękuj
Mu każdego dnia za wspaniałe dzieła,
które czyni w twoim życiu”
(zastosowanie dla dzieci zbawionych)
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Lekcja
Wprowadzenie: Czy kiedykolwiek marzyłeś?

Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, by twój najlepszy przyjaciel był zawsze z tobą? W szkole,
na wakacjach, w domu – wszędzie! Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu osobistemu
Zbawicielowi, to masz takiego Przyjaciela, który zawsze jest z tobą. Tym Przyjacielem jest
Duch Święty.
Dzisiaj na spotkaniu i w przyszłym tygodniu dowiemy się o tym, co Duch Święty robi w życiu
chłopca i dziewczynki, którzy są Bożymi dziećmi.
Ilustracja 4-1
Rozwój wydarzeń: Duch Święty mieszka w każdym wierzącym.

Pan Jezus zmarł na krzyżu, powstał z martwych i wrócił z powrotem do nieba. Jednak zanim
opuścił ziemię, powiedział coś wspaniałego do swoich przyjaciół, apostołów. Przeczytajmy,
co to było. (Przeczytaj Ew. Jn. 14:17.)
„...Bo przebywa (żyje) wśród was i w was będzie”43.
Pan Jezus mówił o Duchu Świętym. Jakie dwie rzeczy o Nim wspomniał? (Pozwól dzieciom
odpowiedzieć.)
♦ On mieszka w was.
♦ On będzie w was.
Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, te dwie obietnice są także dla ciebie44! Duch Święty mieszka w
tobie i będzie w tobie45!
Kiedy On w tobie „zamieszkał”? Dokładnie wtedy, kiedy zaufałeś Panu Jezusowi jako
swojemu Zbawicielowi, chociaż niekoniecznie musiałeś czuć się jakoś niezwykle. Duch Święty
nie ma ciała. On może w tobie mieszkać, ponieważ jest duchem.
Dlaczego Duch Święty mieszka w każdym, kto jest chrześcijaninem? Co On robi w twoim
życiu?
Ilustracja 4-2
Rozwój wydarzeń: On jest Przyjacielem i Pomocnikiem chrześcijanina.

Pierwsza przyczyna, dla której On mieszka w każdym, kto zaufał Panu Jezusowi, jest taka, by
być jego Przyjacielem i Pomocnikiem.
Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to Duch Święty jest zawsze z tobą46 - kiedy bawisz się w szkole,
kiedy jesteś sam w domu, kiedy się boisz czy też, wtedy, gdy jesteś chory.
On cię nigdy nie opuści47. Możesz zawsze polegać na tym dobrym Przyjacielu wszechpotężnym Bogu, który zawsze jest z tobą. Tak naprawdę, On mieszka w tobie. On nie
jest jak inni przyjaciele, którzy czasem są w złym nastroju albo nie zawsze chcą ci pomóc. On
jest zawsze z tobą, po twojej stronie.
Więc kiedy czegoś się boisz lub czujesz się samotny, pamiętaj, że Duch Święty jest zawsze
przy tobie, aby ci towarzyszyć i być twoim wspaniałym, doskonałym, nie zmieniającym się
nigdy Przyjacielem. Podziękuj Mu za to.
Chłopcy i dziewczynki, pomyślcie o jakiejś trudnej sytuacji, w której naprawdę chcielibyście
wiedzieć, że Duch Święty jest z wami.
43

Przeczytaj (lub niech któreś dziecko przeczyta) wiersz z Biblii.
Główna prawda dla dzieci zbawionych.
45
Pokaż planszę z główną prawdą: „Duch Święty mieszka w wierzącym”.
46
Główna prawda dla dzieci zbawionych.
47
Pokaż planszę z główną prawdą.
44
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(Niech dzieci biorą czynny udział; możesz im pomóc w odpowiedziach, podając przykładowe sytuacje: jesteś w szpitalu i
oczekujesz na operację; masz przed sobą trudny sprawdzian w szkole; twój tata stracił pracę; zgubiłeś się w dużym sklepie;
48

jest straszna burza; jacyś koledzy dokuczają ci .)

Ilustracja 4-3
Rozwój wydarzeń: On chce, byś był bardziej podobny do Pana Jezusa.

Następny powód, dlaczego Duch Święty chce zamieszkać w wierzącej osobie, jest taki: chce
ją lub go zmieniać.
Jego imię mówi ci, jaki On jest. On jest święty. To oznacza, że jest doskonały, czysty. On nie
może uczynić niczego złego. On miłuje wszystko, co dobre i pełne miłości. On nienawidzi
także wszystkiego, co jest brudne, złe i pełne grzechu. (Przeczytaj Ef. 4:30 z Biblii49.)
Bóg mówi tutaj: „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego”.
Kolejny werset mówi nam o pewnych rzeczach, które Go zasmucają. Gdy będę czytał,
próbujcie je wyłapać. Podnieście ręce, jeśli będziecie znali odpowiedź. (Przeczytaj werset 31 z Biblii.)
♦ Gorycz (złe myśli: „odpłacę mu za to”),
♦ Gniew (wściekłość),
♦ Krzyk (krzywdzenie innych ludzi, walka o swoje),
♦ Złorzeczenie (kłamanie i plotkowanie o innych ludziach, krzywdzenie ich).
Kiedy Duch Święty zamieszkał w tobie w tym momencie, kiedy zaufałeś Panu Jezusowi, jako
swojemu Zbawicielowi, to On rozpoczął wtedy pracę w twoim życiu, zmieniając cię i
sprawiając, że stajesz się coraz bardziej podobny do Pana Jezusa. On będzie kontynuował to
wspaniałe dzieło, krok po kroku, przez całe twoje życie (II Kor. 3:18)50.
Czasami nasze życie może przypominać Duchowi Świętemu jakieś brudne więzienie. Kiedy
pozwalasz na to, by kłamstwa, grzeszne myśli i nieposłuszeństwo pojawiały się w twoim życiu
- jak myślisz, jak Duch Święty się wtedy czuje? Musi Mu być bardzo smutno i niewygodnie w
otoczeniu tych rzeczy pełnych grzechu.
Biblia mówi, abyśmy nie zasmucali Go poprzez czynienie złych rzeczy (Ef. 4:30). Duch Święty
może dać ci siłę, by powiedzieć „nie” pokuszeniom. On może ci pomóc nie robić rzeczy, które
są złe. On może cię krok po kroku zmieniać w osobę pełną miłości (Rzym. 8:4). Być może na
razie nie dostrzegasz wielkich zmian. Nie zniechęcaj się!
Bóg – Duch Święty pracuje nad twoim życiem. Podziękuj Mu, że jest cierpliwy!
Ilustracja 4-4
Rozwój wydarzeń: On jest jak garncarz – kształtuje każdego chrześcijanina.

Czy widziałeś kiedyś, jak pracuje garncarz? Jest on osobą, która używa gliny, by utworzyć
kubek, wazę czy jakiś garnek.
Być może widziałeś takiego garncarza w telewizji. Bierze bryłę gliny, kładzie na obrotowym,
płaskim stoliczku. Trzyma ręce na tworzonym naczyniu i stopniowo formuje je w piękny
wzór, który ma na myśli.
Podobnie Duch Święty pracuje w twoim życiu. On jest wielkim Garncarzem, który powoli,
stopniowo cię kształtuje. Wzór, jaki On ma w myślach, jest obrazem Pana Jezusa51. Na razie
nie jesteśmy podobnymi do Pana Jezusa.
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Metoda nauczania: czynny udział w lekcji.
Metoda nauczania: przeczytaj Ef. 4:30-31 i niech dzieci odpowiedzą na pytanie. Szybko wyjaśnij, co oznaczają
te słowa.
50
Główna prawda dla dzieci zbawionych. Pokaż planszę z główną prawdą.
51
Główna prawda dla dzieci zbawionych.
49
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Czasami ty i ja czujemy się zniechęceni lub smutni, gdy myślimy o złych rzeczach, które nadal
robimy, ale Duch Święty nam przypomina, że tworzy nas coraz lepszymi, bardziej miłymi niż
byliśmy przedtem.
Czy jest to prawdą w twoim życiu? Czy kochasz Pana Jezusa bardziej niż kochałeś Go rok
temu? On powiedział: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”
(Ew. Jn. 14:15)52. Czy czujesz, że chcesz być coraz bardziej posłuszny rodzicom? Czy starasz
się mówić prawdę i nie kłamać?
Jeśli tak jest, to możesz powiedzieć: „Tak, to prawda! Duch Święty, który we mnie mieszka,
zmienia mnie krok po kroku. Jeszcze daleko mi do doskonałości, ale wiem, że Duch Święty
nadal będzie mi pomagał stawać się bardziej podobnym do Pana Jezusa”53.
Pewnego dnia, gdy pójdziemy do nieba, będziemy dokładnie tacy, jak Pan Jezus. Czyż to nie
jest wspaniałe?
Ilustracja 4-5
Dlaczego Duch Święty zamieszkał w tobie w momencie, gdy oddałeś Mu swoje życie? Czy
pamiętasz dwie przyczyny, o których już mówiliśmy? (Niech dzieci odpowiedzą.)
♦ Aby być przy tobie.
♦ Aby cię zmieniać krok po kroku i abyś stawał się coraz bardziej podobny do Pana Jezusa.
Rozwój wydarzeń: On upewnia nas, że jesteśmy Bożymi dziećmi.

Kolejną przyczyną jest to, że Duch Święty chce cię utwierdzić w pewności, że naprawdę
jesteś Bożym dzieckiem (Rzym. 8:15-16).
Diabeł często będzie cię atakował i wprowadzał niepewność do twojego serca i myśli. On
chce, byś zastanawiał się: „Czy naprawdę jestem Bożym dzieckiem?”, „Czy naprawdę jestem
na drodze do nieba?” lub: „Czy moje grzechy są na pewno przebaczone?”.
Duch Święty ma też za zadanie pomagać ci właściwie odpowiedzieć, kiedy diabeł cię atakuje.
Duch Święty uświadamia ci, że naprawdę jesteś Bożym dzieckiem. Może to robić na dwa
sposoby.
Po pierwsze, przypomina ci wersety, jak ten z Rzymian 10:13 – „Każdy bowiem, kto wzywa
imienia Pańskiego, zbawiony będzie”. Możesz więc pomyśleć: „Czy wołałem do Pana, aby
mnie zachował, przebaczył moje grzechy i sprawił, że będę Jego dzieckiem?”. Jeśli to
uczyniłeś, to masz pewność, że On dotrzymuje swojej obietnicy, by cię chronić. To Duch
Święty sprawił, że ten i inne wersety pojawiły się w Biblii. On upewnia cię i utwierdza w tym,
że naprawdę jesteś Bożym dzieckiem.
Kolejny sposób, w jaki Duch Święty pomaga ci być pewnym zbawienia, to stopniowe zmiany
w twoim życiu - nawet wtedy, gdy nikt cię nie widzi, czy robisz coś dobrego, czy też nie.
Przeczytajmy fragment wspaniałego wersetu z Biblii: „... zesłał Ducha Świętego do serc
waszych, wołającego: Abba, Ojcze!” (Gal. 4:6)54. Słowo „Abba” oznacza „tata” lub „tatuś”.
Kiedy masz wątpliwości, czy jesteś Bożym dzieckiem55, Duch Święty utwierdza cię w tym, że
naprawdę należysz do Bożej rodziny i cicho w swoim sercu mówisz: „Tak, wiem, że jesteś
moim Ojcem w niebie. Jesteś moim Tatą i mogę Tobie ufać, a ja jestem Twoim synem (lub
córką)”.
52

Przeczytaj (lub poproś któreś z dzieci) dany werset z Biblii.
Pokaż planszę z zastosowaniem dla dzieci zbawionych: „Dziękuj Mu każdego dnia za wspaniałe dzieła, jakie
On czyni każdego dnia w twoim życiu”.
54
Przeczytaj (lub poproś któreś z dzieci) dany werset z Biblii.
55
Główna prawda dla dzieci zbawionych. Pokaż planszę z zastosowaniem dla dzieci zbawionych.
53
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Wielu młodych wierzących ma wątpliwości, czy naprawdę są dziećmi Bożymi. Jeśli masz takie
wątpliwości, mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja pomogła ci. Jednak jeśli chcesz ze mną
porozmawiać na osobności56, to proszę, podejdź do mnie po spotkaniu. Będę wdzięczny i z
miłą chęcią porozmawiam z tobą.
Ilustracja 4-6
Rozwój wydarzeń: Duch Święty podtrzymuje „ogień” miłości i posłuszeństwa w sercu Bożych dzieci.

W znanej książce pt. „Droga Pielgrzyma”opisana została historia pewnego chrześcijanina.
Chrześcijanin, będąc w długiej podróży, któregoś dnia wchodzi do dużego domu. W jednym z
pokoi pali się w kominku, ale zły z wyglądu człowiek wlewa do ognia wiadro wody, aby go
ugasić. Chrześcijanin jest zdumiony, ponieważ w kominku ogień nie gaśnie. Zastanawia się,
jak to możliwe. Nagle przyjaciel zabiera go do pokoju obok, znajdującego się za kominkiem, a
tam mężczyzna przez małą dziurkę w ścianie dolewa oleju do ognia. Olej łatwo się pali i daje
duży płomień.
Ten zły z wyglądu mężczyzna, który gasi ogień w kominku, przypomina nam diabła, który
zawsze próbuje nas zniechęcić, sprawić, że nie będziemy tak bardzo miłować Pana Jezusa i
przestaniemy Mu ufać.
Ale jest ktoś, kto jest znacznie potężniejszy od diabła57. On działa bardzo cicho w sercach
Bożych dzieci. On przypomina nam obietnice z Biblii. On daje nam siły, by czynić to, co jest
prawe i być dobrym przykładem dla innych. Teraz wiesz, kim On jest, prawda? To Duch
Święty. On pomaga naszej miłości „świecić” coraz jaśniej dla Pana Jezusa. On pomaga nam
być silniejszymi i mocniejszymi w tym, co robimy; być posłusznymi naszym rodzicom i
nauczycielom, a także przyjaznymi dla innych. Czyż dzieła Ducha Świętego nie są wspaniałe?
Ilustracja 4-7
Zakończenie: Podziękuj Ojcu w niebie za dzieła Ducha Świętego w twoim życiu.

Czy Duch Święty jest twoim Pomocnikiem i Przyjacielem58? Na pewno, jeśli zaufałeś Panu
Jezusowi i poprosiłeś Go, aby cię zachował od kary, na którą zasługujesz z powodu grzechu.
Podziękuj swojemu Ojcu w niebie za Ducha Świętego, Jego miłość oraz cierpliwość w tym, że
jest z tobą zawsze i sprawia, że stajesz się coraz bardziej podobny do Pana Jezusa, wzrastając
w miłości i zaufaniu do Niego.
Jeśli nie zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, to Duch Święty chce pokazać ci,
że jesteś grzesznikiem59. On chce, abyś poprosił Go, by został Panem twojego życia. Pan
Jezus umarł na krzyżu, aby twoje grzechy zostały przebaczone i abyś mógł się stać Bożym
dzieckiem. Bóg obiecał: „Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi”
(Ew. Jn. 1:12)60. Czy zaprosisz Go dzisiaj?

56

Bądź dostępny i otwarty na osobistą rozmowę z dzieckiem.
Główna prawda dla dzieci zbawionych.
58
Główna prawda dla dzieci zbawionych. Pokaż planszę z zastosowaniem dla dzieci zbawionych.
59
Główna prawda dla dzieci niezbawionych.
60
Przeczytaj (lub poproś któreś z dzieci, aby przeczytało) werset z Biblii.
57
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Pytania powtórkowe
1. Kiedy Duch Święty przychodzi i zamieszkuje w sercu człowieka? (W momencie, jak zaufa
on Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi)
2. Podaj mi dwie trudne sytuacje, w których, będąc chrześcijaninem, masz pewność, że
Duch Święty jest z tobą. (Odpowiedzi mogą być przeróżne – na przykład: jesteś w
szpitalu, oczekujesz na operację, masz przed sobą trudny sprawdzian z jakiegoś
przedmiotu, twój tata stracił pracę, zgubiłeś się w dużym sklepie, jest na zewnątrz
straszna burza z piorunami lub koledzy w szkole ci dokuczają)
3. Co sprawia, że Duch Święty się smuci? (Nasz grzech)
4. W jakim sensie możemy porównać Ducha Świętego do garncarza? (Garncarz kładzie glinę
na obrotowym stoliku, aby uformować z niej naczynie, tak samo Duch Święty kształtuje
wierzącego na podobieństwo Pana Jezusa)
5. Duch Święty używa dwóch sposobów, by utwierdzać nas w tym, że jesteśmy prawdziwie
Bożymi dziećmi. Jakie to sposoby? (Poprzez obietnice w Biblii; poprzez zmiany w życiu
chrześcijanina)
6. Co chrześcijanin (pielgrzym) zobaczył w dużym domu? (Niegasnący ogień w kominku i
rozzłoszczonego mężczyznę wlewającego do niego wiadro wody)
7. Kto próbuje nas zniechęcić i „ugasić” naszą miłość do Pana Jezusa i nasze chęci, by Mu się
podobać? (Diabeł)
8. Duch Święty jest Tym jedynym, który „podtrzymuje ogień” w życiu chrześcijanina. Czy
możesz wyjaśnić, co oznacza „podtrzymywać ogień”? (On zachęca nas i pomaga nam
kochać i służyć Bogu)
Zajęcia dodatkowe
Duch Święty pomaga, kiedy diabeł atakuje.

Skseruj labirynt na stronie 37 dla każdego dziecka.
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Lekcja 5.
Duch Święty daje siłę Bożym dzieciom.
Fragmenty z Pisma Świętego
Rzym. 8:26
Dz. Ap. 1:8
Ew. Jn. 14:26-27
Ew. Jn. 16:13
Ef. 4:30,32
Iz. 63:10

Zarys lekcji
Wprowadzenie
Czy kiedykolwiek czułeś się bardzo
zmęczony? (GP-ZB)
Rozwój wydarzeń
1. Duch Święty modli się o wierzącego.
(GP-ZB)
2. Duch Święty mówi nam, abyśmy
opowiadali innym o Panu Jezusie.
(GP-ZB)
3. Nauka – Maria uczy się świadczenia
innym. (GP-ZB)
4. Duch Święty pomaga ci rozumieć
Biblię. (GP-ZB)
5. Nauka – Sam uczy się przebaczać.

Główna prawda
Duch Święty pomaga dzieciom Bożym
podobać się Bogu.
Zastosowanie
ZB: Poproś Go, aby pomagał ci i zaufaj, że
tak będzie.
Werset do zapamiętania
Powtórka wersetu z I Jn. 4:4

Zakończenie
Powtórka głównych punktów lekcji.
(GP-ZB)

Ze starszymi dziećmi zrób powtórkę
wszystkich trzech wierszy.
Pomoce wizualne
♦ Ilustracje: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 i 5-6
♦ Zakładki: „Duch Święty pomaga
Bożemu dziecku podobać się Bogu”
(główna prawda) oraz „Poproś Boga,
aby pomagał ci i zaufaj, że tak będzie”
(zastosowanie dla dzieci zbawionych)

30

Lekcja
Wprowadzenie: Czy kiedykolwiek czułeś się bardzo zmęczony?

Czy kiedykolwiek byłeś bardzo zmęczony po długiej przejażdżce na rowerze lub grze w piłkę
albo pływaniu na basenie? Czułeś się tak, że nie miałeś już siły do zrobienia niczego więcej.
Czasami chrześcijanie tak się czują, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i emocjonalnie.
Czują się wyczerpani, próbując robić to, co jest właściwe. Czują się zmęczeni, opowiadając
przyjaciołom o Panu Jezusie. Czasami wydaje się, że bardzo trudno jest się modlić czy
przeczytać coś Biblii. Czy czasami się tak czujesz? Duch Święty mieszka w każdym
wierzącym61 i jest z nim każdego dnia, by dodawać mu sił do tego, co dobre.
Ilustracja 5-1
Rozwój wydarzeń: Duch Święty modli się o wierzącego.

Przeczytajmy fragment z Listu do Rzymian 8:2662. Posłuchajcie i wyszukajcie z tego wersetu
dwie rzeczy, które robi Duch Święty.
„… Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale
sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach”63.
♦ On pomaga, wspiera nas.
♦ On wstawia się za nami.
„Wstawia się za nami”, czyli modli się o Boże dzieci. Kiedy osoba wzdycha? Kiedy czuje ból,
zmęczenie. Duch Boży wstawia się za nami, kiedy odczuwa nasz ból. On wie, kiedy jesteś
chory, kiedy coś cię boli, kiedy czujesz się zmęczony i samotny - i wtedy się za tobą wstawia.
Nie słyszymy tego, ale On robi o wiele więcej – On nam pomaga, modli się o nas. My tak
naprawdę nie wiemy, jak się modlić. Nasze modlitwy są często niedoskonałe, ale Duch
Święty modli się za nas do Boga, abyśmy byli silni, robili to, co jest prawe i pomaga nam w
tym wytrwale. Kiedy się modlisz cicho w domu, czyż nie jest to czymś wspaniałym, że Duch
Boży modli się razem z tobą64?
Ilustracja 5-2
Rozwój wydarzeń: Duch Święty mówi nam, abyśmy opowiadali innym o Panu Jezusie.

Pan Jezus po swojej śmierci i zmartwychwstaniu spędził jeszcze czterdzieści dni na ziemi
zanim poszedł do nieba. Przed wstąpieniem do nieba zebrał swoich uczniów i powiedział im,
że ich nie opuści i pośle Ducha Świętego, aby był z nimi. Nawet zanim umarł, Pan Jezus
obiecał, że nigdy ich nie zostawi.
Dziesięć dni później, kiedy apostołowie znów się spotkali w Jerozolimie, Duch Święty zstąpił
na nich w szumie wiejącego wiatru i w postaci małych języków ognia. To musiało być
niezwykłe przeżycie – być może nawet trochę przerażające. Dlaczego Duch Święty zstąpił z
nieba? Jeśli przysłuchacie się obietnicy, jaką uprzednio dał Pan Jezus, to poznacie odpowiedź.
Pan Jezus powiedział: „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” Dz. Ap. 1:8 65.
Tak, Duch Święty zstąpił, aby dać uczniom moc opowiadania o Panu Jezusie. I nagle Piotr i
apostołowie nie bali się już, ale zwiastowali Pana Jezusa. Tego dnia ogromny tłum słuchał
Ewangelii i około 3000 ludzi zaufało Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi.
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Główna prawda dla dzieci zbawionych.
Metoda nauczania: pytania i odpowiedzi.
63
Przeczytaj (lub poproś któreś z dzieci o przeczytanie) werset z Biblii.
64
Główna prawda dla dzieci zbawionych.
65
Przeczytaj (lub poproś któreś z dzieci o przeczytanie) werset z Biblii.
62
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Duch Święty może także tobie i mnie dać taką moc – aby mówić przyjaciołom o Panu Jezusie,
który przyszedł ich zachować od grzechu66. Czasami nie jest to łatwe, ale jeśli zaufałeś Panu
Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, to Duch Święty jest z tobą, aby dać ci siłę i zachętę do
opowiadania o Nim.
Ilustracja 5-3
Rozwój wydarzeń: Nauka – Maria uczy się świadczenia innym.

Wyobraźmy sobie sytuację pewnej dziewczynki w szkole. Nazwijmy ją Maria. Maria ma
dziewięć lat i chodzi do dużej szkoły w mieście. Na Klubie Dobrej Nowiny w zeszłym roku
poprosiła Pana Jezusa, aby został jej Zbawicielem. Od tego czasu Duch Święty zaczął zmieniać
jej życie. Nie jest już tak samolubna, jak była przed nawróceniem. Teraz jest miłą osobą.
Niektóre brzydkie słowa, które kiedyś wypowiadała, już się więcej nie pojawiają w jej ustach.
Teraz jej zachowanie jest znacznie lepsze na lekcjach.
Hania (jedna z dziewczynek, która nie lubiła wcześniej Marii) podeszła do niej na przerwie i
powiedziała: „Marysiu, bardzo się zmieniłaś od ostatniego roku. Wydajesz się być inną
osobą. Co się stało?”.
Maria miała wspaniałą okazję do powiedzenia Hani, jak Duch Święty wszedł do jej życia i jak
pomagał jej każdego dnia. Dała Hani także traktat ewangelizacyjny. Maria miała nadzieję i
modliła się, żeby wkrótce Hania także poprosiła Pana Jezusa o przebaczenie grzechów i żeby
Mu zaufała jako swojemu Zbawicielowi.
1. Kto pomógł Marii podzielić się świadectwem67? (Duch Święty) Kilka minut wcześniej
czytaliśmy w Dz. Ap. 1:8 o tym, że Duch Święty daje moc Bożym dzieciom, aby mówiły o
Panu Jezusie.
2. Maria podzieliła się z Hanią świadectwem na dwa sposoby. Jakie? (Jej słowa i
zachowanie)
3. Jakich zmian dokonał już Duch Święty w życiu Marii? (Nie była już samolubna, była miła,
przestała brzydko mówić i zachowywać się niegrzecznie na lekcjach)
4. Czy możesz podać przykład innych ludzi, poza szkolnymi koleżankami i kolegami, dla
których Maria mogła być świadectwem? (Na przykład jej rodzina)
5. Gdybyśmy zmienili imiona w tej historii, to gdzie byś wstawił swoje imię? Na miejscu
Marii czy w miejsce Hani? Czy jesteś jak Maria – chrześcijaninem, który uczy się, jak być
dla innych świadectwem? A może jesteś jak Hania, jeszcze nie zbawiony i potrzebujesz
przebaczenia grzechu?
Za nami leżą traktaty68 - na półce przy wyjściu. Jeśli jesteś wierzący - czy chciałbyś wziąć
traktat po spotkaniu i dać go przyjacielowi w tym tygodniu i zaprosić go, aby przyszedł na
nasz Klub Dobrej Nowiny69?
66

Główna prawda dla dzieci zbawionych. Pokaż planszę z główną prawdą: „Duch Święty pomaga Bożym
dzieciom podobać się Bogu”.
67
Metoda nauczania: studium.
Skopiuj te pięć pytań z lekcji. Będziesz potrzebować kopii dla pięciu, sześciu dzieci.
Opowiedz historię Marii całej grupie.
Podziel dzieci na grupy po 4-5 osób, by im rozdać pytania. Wyjaśnij, że każdy musi odpowiadać na to samo
pytanie. Pozwól dzieciom przez dwie lub trzy minuty omówić w grupie pytanie.
Gdy skończą, niech znowu usiądą w jednej grupie i przedstawią odpowiedzi.
Pomóż w odpowiedziach, dodając własne komentarze.
68
Poszczególne traktaty są przygotowane dla dzieci i wydawane przez CEF Press. By zdobyć więcej informacji,
zapraszamy na: www.cefpress.pl lub telefonicznie 032 210 52 15
69
Główna prawda dla dzieci zbawionych.
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Duch Święty pomoże ci być dobrym świadkiem. On może działać także w sercach twoich
przyjaciół, pokazując im, że potrzebują Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Być może w
przyszłym tygodniu na Klubie Dobrej Nowiny będziesz mógł powiedzieć, czy rozmawiałeś z
kimś o Panu Jezusie lub przedstawić mi swojego przyjaciela, którego przyprowadzisz, aby
usłyszał o Panu Jezusie!
Ilustracja 5-4
Duch Święty modli się o Boże dzieci, aby były zachęcone, miały siłę do robienia tego, co
dobre i aby były dobrymi świadkami Pana Jezusa.
Rozwój wydarzeń: Duch Święty pomaga ci rozumieć Biblię.

Duch Święty wzmacnia także Boże dzieci w inny sposób – On pomaga nam rozumieć Biblię.
Czy pamiętasz, jak kilka tygodni temu uczyliśmy się, że Duch Święty dał nam Biblię i że
pomaga nam ją rozumieć? (Ew. Jn. 14:26)
Być może czytałeś książkę, która była bardzo, bardzo ciekawa, ale niektórych rzeczy nie
potrafiłeś w niej zrozumieć. Wyobraź sobie, że przyszedłby do twojego domu gość i
odkryłbyś, że jest autorem tej książki. Czyż nie byłoby dobrze zwrócić się do niego i
powiedzieć: „Bardzo lubię tę książkę, ale czy mógłbyś mi wyjaśnić o czym mówi fragment na
stronie 124?”.
To jest dokładnie to, co możesz robić, gdy czytasz Biblię70. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to
Pisarz tej Księgi mieszka w tobie. On nie jest tylko gościem. Gdy czytasz Słowo Boże każdego
dnia, nawet mały fragment, to możesz się modlić do Boga i prosić, aby Duch Święty – Autor
Biblii pomógł ci zrozumieć i być posłusznym temu, co On napisał dla ciebie.

Ilustracja 5-5
Rozwój wydarzeń: Nauka – Sam uczy się przebaczać.

Pozwólcie, że powiem jeszcze jedną historyjkę, którą wymyśliłem71. Tym razem będzie ona o
chłopcu, który miał na imię Sam.
Sam pewnego poranka czytał Biblię. Zanim zaczął, poprosił Boga, aby pomógł mu zrozumieć
to, co będzie czytał. Czytał z Listu do Efezjan 4:32 – „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi,
serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie”.
„Tak, to prawda”, pomyślał Sam. „Bóg przebaczył moje grzechy. Muszę się nauczyć
przebaczać innym”.
Później modlił się, aby Bóg pomógł mu szybko pobiec do szkoły. W trakcie drugiego
śniadania, gdy grał w piłkę, Tomek, jeden z jego kolegów, przypadkiem go bardzo mocno
kopnął.
Sam już miał oddać, kiedy przypomniał sobie słowa: „Odpuszczając sobie wzajemnie, jak i
wam Bóg odpuścił ...”. Kontunuował grę i nawet nie myślał już, by oddać koledze .

70

Główna prawda dla dzieci zbawionych. Pokaż planszę z zastosowaniem dla dzieci zbawionych: „Poproś Go,
aby utwierdzał cię w tym, że On ci pomoże”.
71
Jeśli dzieciom spodobała się historyjka z Marią, opowiedz także tę. Kieruj się takimi samymi krokami, jak przy
historyjce z Marią. Jeśli wolisz, przedstaw historyjkę i po prostu zadaj pytania całej grupie.
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Ilustracja 5-6
W domu tego wieczoru kończył układać puzzle, kiedy Ania (jego młodsza siostra)
przypadkiem strąciła większość połączonych już elementów na podłogę. Sam już miał
krzyknąć ze złości, kiedy przypomniał sobie werset z Biblii: „Odpuszczając sobie wzajemnie,
jak i wam Bóg odpuścił ...”. Sam był w stanie podnieść puzzle z podłogi, nie robiąc o nic
awantury. (Niech dzieci odpowiedzą na poniższe pytania.)
1. Sam zaczął swój dzień dobrze jako młody wierzący. Jak? (Przeczytał fragment z Biblii i
pomodlił się)
2. Dlaczego się pomodlił, zanim zaczął czytać? (Poprosił Boga, aby pomógł mu zrozumieć to,
co będzie czytał)
3. Kto pomógł mu zrozumieć werset biblijny? (Duch Święty)
4. Jak w szkole pokazał, że zrozumiał werset, który czytał rano? (Kiedy Tomek go kopnął,
Sam nie oddał mu)
5. Jak w domu pokazał, że zrozumiał werset, który przeczytał rano? (Kiedy Ania strąciła ze
stołu puzzle na podłogę, Sam nie krzyknął na nią, ale podniósł elementy, nie robiąc
awantury)
Zakończenie: Powtórka głównych punktów z lekcji.

Uczyliśmy się wielu rzeczy o Duchu Świętym. Jeśli zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu
Zbawicielowi, to Bóg – Duch Święty jest z tobą zawsze, gdy się boisz lub jesteś sam. On jest z
tobą, gdy ktoś ci dokucza i naśmiewa się z ciebie72.
♦ On jest z tobą, kiedy czytasz Biblię, pomaga ci zrozumieć ją i być jej posłusznym.
♦ On jest z tobą, kiedy chcesz się podzielić z kimś tym, że należysz do Pana Jezusa.
♦ On jest z tobą, pomagając ci w modlitwie.
On jest twoim Przyjacielem na zawsze. Nie rób niczego, co miałoby Go zranić! Słuchaj Go!
Bądź Mu posłuszny! Niech cię zmienia! A będziesz miał radość w sercu.
Pytania powtórkowe
Do tej lekcji nie ma już dodatkowych pytań.
Zajęcia dodatkowe
Scenki

Dzieci będą zachwycone odegraniem jakiejś roli. Scenki są dobrym sposobem wdrożenia
dzisiejszej lekcji w praktykę, tak jak to miało miejsce przy omawianiu ilustracji 5-5.
Jako główną postać wybierz osobę, która chętnie odegra jakąś rolę.
Mniej śmiałe dzieci mogą odegrać inne role.
Potrzebujesz sześciu „aktorów”:
♦ Sama,
♦ dwóch przyjaciół, którzy grają z nim w piłkę,
♦ narratora, który przeczyta werset z Ef. 4:32 w scenkach 2 i 3,
♦ Annę (siostra Sama),
♦ kogoś, kto będzie trzymał plansze z oznaczeniem scen – „Scena 1 – pokój Sama”, „Scena
2 – przerwa w szkole”, „Scena 3 – pokój dzienny”.

72

Główna prawda dla dzieci zbawionych. Pokaż planszę z zastosowaniem dla dzieci zbawionych.
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Scena 1
Sam czyta Biblię na głos w swoim pokoju przy łóżku: „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi,
serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Ef. 4:32).
Scena 2
Sam i dwóch jego przyjaciół grają w piłkę podczas długiej przerwy. Jeden z nich przypadkiem
go kopie. Sam jest zły i już chce go uderzyć, ale... (zatrzumuje się akcja). Narrator czyta:
„Odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił...”. Sam powstrzymuje się i dalej gra
w piłkę.
Scena 3
Tego wieczoru oboje, Sam i Ania, są w dużym pokoju. Sam układa puzzle. Ania strąca puzzle.
Sam już chce krzyknąć, ale... (akcja się zatrzymuje). Narrator czyta ponownie Efezjan 4:32.
Sam podnosi puzzle z podłogi i nie krzyczy na swoją siostrę.
(Podsumuj scenki, aby wyjaśnić i omówić następujące punkty:
1.

2.

Bóg nie będzie do ciebie mówił donośnym głosem, tak jak słyszeliśmy w odegranej scence w chwili pokuszenia. Jak
On będzie mówił? (On może przypomnieć ci to, co czytałeś w Biblii rano lub czego się uczyłeś na Klubie Dobrej
Nowiny)
Czy ty także zaplanujesz czas na czytanie Bożego Słowa codziennie rano? Gdzie będziesz czytał? Kiedy? Jak
zapamiętasz to, co czytałeś?)
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Biblia się nigdy nie starzeje
Zajęcia dodatkowe – lekcja 2.
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Labirynt
Zajęcia dodatkowe – lekcja 3.
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Duch Święty pomaga, kiedy diabeł atakuje
Zajęcia dodatkowe – lekcja 4.
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Skseruj, wytnij i miej w swojej 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.
Pamiętaj o Bożej obietnicy: „Nie porzucę cię ani cię
nie opuszczę”. Hebr. 13:5
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