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WSTEP

Lekcje te zostały napisane,

ponieważ stwierdzamy, że coraz więcej dzieci nie

zdaje sobie sprawy z najbardziej podstawowych prawd Biblii. Naszym pragnieniem
było, aby prezentacja była tak prosta, krótka i praktyczna, jak tylko możliwe. Nie
mieliśmy zamiaru posługiwać się tymi lekcjami w sposób odrębny,

lecz łącznie z

innymi lekcjami biblijnymi, które za podstawę mają prawdy, które możemy podczas
takich lekcji uczyć.
Stwierdzono, że lekcje te doskonale pasują do serii lekcji pt. "Zgubiony

znale

ziony". Utwierdzają prawdy, które są zawarte w tych lekcjach:

Lekcja 1 "Kim jest Bóg" łącznie z lekcją "Noe i arka"
Lekcja

2

"Czym

jest

grzech"

z

lekcją

"Zgubiony

pieniądz"

Lekcja 3 "Kim jest Jezus Chrystus" z lekcją "Dawid i
Mefiboszet"
Lekcja 4

"Co uczynił Pan

Jezus" z lekcją "Nawrócenie Saula"

Lekcja 5 "Co to jest Biblia" z lekcją "Onezym"

Seria tych podstawowych lekcji doktrynalnych może szczególnie przydać się w
Klubie Pięciu Dni, gdzie uczysz dzieci, które mają nikłe albo żadne poznanie tych
podstawowych

prawd.

lekcji biblijnych.
Niedzielnych,

W

takim przypadku

służą

one

jako

dodatek

w nauczaniu

Mogą być także używane w Klubach Dobrej Nowiny,

a nawet przez wierzących rodziców,

którzy pragną swoje

uczyć w domu. W jakiejkol wiek sytuacji lekcje te są używane, lepiej jest
się ściśle tekstu, niż rozszerzać materiał,

Szkołach
dzieci

trzymać

niepotrzebnie go wydłużając i kompli

kując. Sugerujemy, aby każda lekcja trwała około 8 minut. Jeżeli chcesz, możesz
uatrakcyjnić pomoce wizualne,
na czarno lekcję 2,

kolorując margines mazakiem: na żółto lekcję

na niebiesko lekcję 3,

na czerwono

lekcję

4

1,

i na zielono

lekcję 5.
Zarówno rysownik,

jak i autor są świadomi swojego ograniczenia w przedsta

wieniu tych wielkich prawd, tak jak one na to zasługują. Jednak ufamy, że dzięki
działaniu Ducha �więtego, prawdy te staną się dla was żywe, a poprzez was także
dla

dzieci.

Naszą modlitwą jest dostarczenie chłopcom i dziewczętom pomocy,

aby dzięki tym krótkim prezentacjom dzieci mogły przyjŚĆ do osobistego poznania
naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa
"l

ponieważ

od

dzieciństwa

znasz

Pisma

wzrastać w Nim.
święte,

które

cię

mogą

mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa" (li Tym. 3, 15).
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LEKCJA 1

KIM

JEST

BÓG

?

Fragmenty Biblii: l Mojż. 1
lzaj. 6
Jan 12,41
Obrazek 1
Zastanówmy się nad ważnym pytaniem: Kim jest Bóg? Czy możesz mi powie
dzieć, kim jest Bóg?
Ludzie mają różne wyobrażenia o Bogu. Niektórzy kochają Boga bardzo, pod
czas, gdy inni nie kochają Go wcale, lub nawet nadużywają Jego imienia, posługu
jąc się nim w przekleństwach.
Skąd wiemy, kim jest Bóg? To poprzez Biblię możemy naprawdę poznać Boga.
Biblia jest Słowem Bożym i mówi nam, kto to jest Bóg i jaki On jest.
Obrazek 2
Biblia uczy nas, że Bóg jest Stwórcą (to znaczy, że On uczynił wszystko).
Biblia mówi, że 11Bóg stworzył człowieka11• (l Mojż. 1,1. 27).
Z czego Bóg stworzył świat? Z niczego! Tylko Bóg mógł to uczynić. Czy pa
trzyłeś kiedyś na gwiazdy lub na drzewa, na morze lub jakieś zwierzęta, albo nie
mowlę

pytałeś: Skąd wzięło się to wszystko? Kto to stworzył? Odpowiedź brzmi:

BÓG.
Tak, wszystkie rzeczy zostały zrobione przez Niego.
Czasem słyszymy grzmot i widzimy błyskawicę. Ty, ani ja, nie możemy spra
wić, aby powstał grzmot czy błyskawica. Nie możemy sprawić, aby wiał wiatr,
ani nie możemy go powstrzymać. Bóg stwarza grzmot, błyskawicę, wiatr, deszcz,
kwiaty i ptaki. Gdy myślimy o naszych rękach, oczach, uszach, umysłach - widzi
my, jak wspaniale zostaliśmy ukształtowani. Żaden człowiek nie mógł tego zrobić
lecz tylko Bóg. Bóg uczynił wszystko. On jest najsilniejszy i ma więcej mocy niż
ktokolwiek może sobie wyobrazić.
Obrazek 3
Czy zastanawiasz się: Ale kto uczynił Boga? Kiedy Bóg się zaczął? Odpowiedź
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brzmi: Bóg zawsze był i Bóg zawsze będzie. Bóg trwa wiecznie. Bóg nie ma po
czątku ani końca. Okrąg na tym obrazku nie ma początku ani końca. Wskazuje nam
na

Boga,

który

jest

od wieków na wieki.

On zawsze był i zawsze będzie.

Zanim nastał świat, ludzie, zwierzęta, Bóg był; i Bóg zawsze będzie.
Trudne to do zrozumienia, prawda? Widzicie, każdy z nas kiedyś się urodził,
mieliśmy początek. Ale Bóg nigdy się nie urodził i nigdy nie umrze. Nawet jeśli
tego nie możemy zrozumieć, to możemy w to wierzyć, ponieważ Biblia tak mówi:
" Od wieków na wieki, Tyś jest, o Boże!" (Psalm 90, 2)
Obrazek 4
Rozważaliśmy, kim jest Bóg, że On uczynił wszystko

trwa wiecznie. Ale czy

wiesz, że jest coś, czego Bóg nie może zrobić?
Bóg nie może zgrzeszyć. On nie może uczynić niczego złego. On jest czysty i
doskonały. Biblia mówi, że Bóg jest �więty. Izajasz był jednym z Bożych wysłan
ników, o których czytamy w Biblii. Pewnego dnia Bóg przemówił do Izajasza w
widzeniu.

Widzenie to coś podobnego do snu. W widzeniu tym Izajasz zobaczył

Pana siedzącego na tronie. Było z nim dwóch szczególnych aniołów, każdy miał
sześć skrzydeł: dwoma zakrywały swoje twarze, dwoma zakrywały swoje stopy i na
dwóch latały.

Ci wspaniali aniołowie wołali jeden do drugiego:"�więty, �więty,

�więty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego". Kiedy Izajasz
zobaczył to widzenie, zdał sobie sprawę z tego, że jest grzeszny i zły, bo widze
nie to ukazało mu, że Bóg jest �więty.

Bóg jest doskonale czysty.

On miłuje

dobro i nigdy nie grzeszy. Bóg zawsze czyni to, co dobre!
Czy wiesz o tym, tak samo jak Izajasz, że Bóg jest czysty

doskonały? Ten

obrazek mówi o tym, że Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem.
Obrazek 5
Biblia uczy nas o Bogu jeszcze coś innego, mianowicie, że On zna każdego i
wie wszystko. Bóg zna po imieniu każdego z nas i On wie wszystko o nas. Biblia
mówi:" Nawet

wasze

włosy

na

głowie

są

wszystkie policzone".

(Mat.

10, 30).

Bóg wie wszystko, co ludzie robią i o czym myślą. On wie o wszystkim, co
dzieje się w przyrodzie, nawet o Śmierci wróbelka.
Obrazek 6
Biblia mówi:"Ziemia pełna jest dobroci, łaski Pana". (Psalm 35, 5). Tak, Bóg jest
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dobry.

Wszystko, co On uczynił na świecie pokazuje, jak dobry On jest.

Gdy

słońce zaczyna świecić przez chmury w zimny dzień, mówimy: Jak dobrze czuć
słońce! Bez słońca nic nie mogłoby żyć. Gdy słońce przygrzewa zbyt mocno, to
chmury zakrywają je, zsyłają deszcz, aby ochłodzić ziemię, mówimy: Jak dobrze,
że jest deszcz.
Bóg daje słońce i deszcz.
Dzięki Jego łasce i dobroci mamy przyjaciół, aby się z nimi bawić, mamy
domy, w których możemy mieszkać i wiele innych dobrych rzeczy.
Obrazek 7
Wspominaliśmy, że Bóg jest Stwórcą:
On żyje na wieki.
On jest czysty i doskonały.
On każdego zna i wszystko wie.
On jest dobry.
Nasz wspaniały Bóg kocha ciebie

mnie.

Jakież to cudowne!
Biblia mow1: Bóg tak umiłował świat (a w tym ciebie i mnie), że dał Swego
,

.

Jedynego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
(Jan 3, 16)

LEKCJA 2

CZYM

JEST

GRZECH

?

Fragmenty Biblii: II I Mojż. 13,45,46
lzaj

•

1,6,18

Łuk. 5,12 - 15
Obrazek 1
Kiedy Bóg uczynił świat, to zrobił wszystko piękne i dobre. Pierwsi ludzie byli
bardzo szczęśliwi. Ale wiele rzeczy dzisiaj nie jest już tak piękne i dobre, a
ludzie często są nieżyczliwi. Jest wiele smutku i chorób, cierpienia i samolubstwa,
kłótni i walki. Co się dzieje? Co się stało, że ten piękny świat został zepsuty i
ludzie stali się tak nieszczęśliwi?
Wtargnął grzech i zepsuł ten Boży wspaniały świat.

Dzisiaj zastanowimy się

przez chwilę nad tym, co to jest grzech?
Obrazek 2
Grzech to nieposłuszeństwo wobec Bożych przykazań (l Jana 3,4). Bóg, który
stworzył świat i ludzi, którzy są na nim, powiedział im w Biblii, jak należy żyć
poprawnie. Dał im 10 przykazań. Czy potrafisz je powtórzyć?
Bóg powiedział: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, a my postawiliśmy
innych ludzi i inne rzeczy na miejscu Boga. Bóg powiedział: Czcij ojca swego i
matkę swoją, a my byliśmy nieposłuszni swym rodzicom.

Bóg powiedział:

Nie

kradnij, a my kradliśmy. Bóg powiedział: Nie mów fałszywego świadectwa, a my
kłamai iśmy.
Biblia mówi, że jeśli nawet przekroczyliśmy tylko jedno przykazanie Boże, to
jesteśmy winni przekroczenia wszystkich przykazań (Jakub 1,10). Byliśmy niepo
słuszni Bogu, zgrzeszyi iśmy.
Pewnego razu Pan Jezus podał w kilku słowach, o co szczególnie chodzi w
przykazaniach.

Powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga Twego, z całego serca

swego i z całej duszy swojej - i - będziesz miłował bliźniego swego jak siebie
samego (Mar. 12,30-31). Czy zawsze miłowaliśmy Boga i innych tak, jak powin
niśmy?
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3

Obrazek

Zgrzeszyć,

to znaczy nie być tak dobrym,

Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.
widzimy wielką przepaść.

(Rzym.

3,23). Co to znaczy? Tutaj

Nazwijmy tę stronę, gdzie są dzieci,

tamtą stronę "Boża doskonałość".
czyniąc dobre rzeczy,

jak sobie życzy Bóg. Biblia mówi:

"nasze życie", a

Możemy próbować być czystymi i doskonałymi,

ale zawodzimy.

Możemy być bardzo dobrzy, możemy cho

dzić na nabożeństwa, możemy dawać na pomoc dla ubogich i głodnych, ale wciąż
łamiemy Boże prawa i brak nam Bożej doskonałości.
Kaznodzieja zapytał kiedyś małą dziewczynkę:

"Czy wiesz,

jak dostać się do

Nieba?"
Dziewczynka odpowiedziała: "Gdy będę dobra".
"Jak dobra musisz być?" - zapytał kaznodzieja.
"Strasznie dobra" - powiedziała dziewczynka.
"Czy ty jesteś tak dobra?" - zapytał kaznodzieja.
"O, nie!" - odrzekła dziewczynka.
"Ja

też

nie

jestem

wystarczająco

dobry,

aby

pójść

do

Nieba" - powiedział

kaznodzieja.
Mała dziewczynka szeroko otwarzyła oczy. Była zaskoczona. Jeże li jej duszpas
terz nie był wystarczająco dobry, aby pójść do Nieba, to kto tam pójdzie? Kazno
dzieja wyjaśnił jej, że tylko przez Pana Jezusa można otrzymać przebaczenie grze
chów i być gotowym, aby pÓjŚĆ do Nieba. Nam wszystkim brakuje takiej doskona
łości, jaką ma Bóg.

Obrazek 4

Co dzieje się z nami z powodu naszego grzechu? Grzech niszczy nasze życie
tak,

że nie odczuwamy radości i pokoju, które powinniśmy mieć, grzech rani in

nych, a przede wszystkim grzech oddziela nas od Boga. Bóg jest �więty i nienawi
dzi grzechu. Bóg i grzech nie mają z sobę nic wspólnego. Więc za każdym razem,
gdy grzeszymy,
zasługuje

na

jesteśmy nieposłuszni Bogu i to jest poważna sprawa. Nasz grzech

karę. Grzech jest jak okropna choroba. Staje się coraz gorszy i rujnu

je całe nasze życie. Nie możemy przestać grzeszyć, bez względu na to, jak bar
dzo się staramy. Nawet, jeśli tego nie chcemy, to wciąż robi my rzeczy, które są
złe. Kiedy dorastamy, nasze życie nie staje się lepsze, lecz gorsze. Z grzechem w
naszym życiu,

nie możemy mieć społeczności

rzeczywistości

zasługujemy

na

to,

aby

być
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z Bogiem.
oddzieleni

Jesteśmy nieczyści.
od

Boga

na

W

zawsze.

Obrazek 5
Nie tylko robimy grzeszne, czy złe rzeczy, al e my jesteśmy grzesznikami. Tak
jest, ponieważ rodzi my się w grzechu - rodzi my się z czymś w nas, co chce czy
nić zło zamiast dobro. Biblia mówi: "Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko
inne i zepsute" (Jer. 17,9). Zło, które robimy, wynika z wnętrza naszych złych
serc.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak małe dziecko uczy się nieposłuszeństwa

wobec mamusi czy tatusia, jak uczy się kłamstwa, złoszczenia się, dąsania? Wcale
nie musi chodzić do szkoły, aby się tego wszystkiego nauczyć. Grzech jest w jego
sercu i objawia się w jego życiu.
Obrazek 6
Nie potrafimy zaprzestać robienia tych grzesznych rzeczy, których wstydzimy
się przed Bogiem.

Nie ma w nas siły, aby się zmienić. Bóg jest jedyną osobą,

która może to uczynić. Walczymy z innymi - czasem próbujemy zranić ich słowa
mi, które wypowiadamy, lub nawet pięściami i nogami.

Kradniemy i zabieramy

rzeczy, które do nas nie należą. Oszukujemy i próbujemy udawać, że coś zrobi
liśmy sami. Są też inne grzeszne rzeczy, jak zazdrość i nienawiść, samolubstwo i
złe myśli, przekleństwa i niewłaściwe słowa. Wszystkie te złe rzeczy występują
przeciwko Bogu.
Czy wiesz, co jest największym grzechem?

Jest nim brak miłości do Pana

Jezusa. Bóg tak nas umiłował, że posłał Swojego Syna, Pana Jezusa, aby umarł za
nas. Pan Jezus umarł na krzyżu, niosąc nasz grzech. Oddał swoje życie i za nas
był ukarany. Czy poprosiłeś Go kiedykolwiek, aby stał się twoim Zbawicielem? Czy
kochasz Pana Jezusa tak, jak powinieneś? Najgorszym ze wszystkich grzechów jest
brak miłości do Niego.
Obrazek 7
Co więc powinniśmy zrobić, jeżeli stwierdzimy, że jesteśmy grzesznikami? Po
winniśmy odwrócić się od naszego grzechu i nawrócić się do Boga. Bibl ia mówi nam
co stało się z trędowatym, który przyszedł do Pana Jezusa.

Trąd jest straszną

chorobą, bowiem przeważnie kończy się śmiercią. Pan Jezus nauczał w jednym z
miast Galil ei, kiedy ten człowiek przyszedł i uklęknął przed Nim. "Panie, jeżeli
zechcesz, możesz mnie oczyścić!" - zawołał trędowaty. Normalnie takiego człowie
ka nie wpuszczono by do miasta z powodu jego trądu, ale on przyszedł do Pana
Jezusa, bo wiedział, że potrzebował uzdrowienia z tej strasznej choroby. Jaki on
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przyszedł?

Taki,

jaki

był,

trędowaty.

Nie

próbował

ukrywać

swego

trądu.

Jak my powinniśmy przyjŚĆ do Jezusa? Powinniśmy przyjŚĆ tak, jak jesteśmy,
mówiąc Mu, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Go, aby nas oczyścił z na
szych grzechów.
Biblia mówi, że kiedy trędowaty przyszedł, Pan Jezus wyciągnął rękę i dotknął
go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. l zaraz trąd ustąpił z niego. (Łuk. 5, 13).
W tym samym momencie trędowaty wstał całkowicie uzdrowiony.
Czy przyjdziesz do Pana Jezusa i powiesz: Panie, jestem grzesznikiem.

Ty

możesz mnie oczyścić!
Pan Jezus powiedział: "Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz".
(Jan 6, 37). On nie odwróci się od ciebie, jeżeli ty odwrócisz się od grzechu i po
prosisz Go,

żeby cię zbawił.

To naprawdę wspaniałe być wolnym od grzechu,

jeszcze wspanialsze, niż być uzdrowionym od trądu.
Jeśli chcesz poprosić Pana Jezusa, aby cię zbawił od grzechu, a nie wiesz, jak
to zrobić, powiedz mi o tym. Chętnie z tobą porozmawiam i powiem ci, jak to
możesz uczynić.
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LEKCJA 3

KIM

JEST

JEZUS

C HRYSTUS

?

Fragmenty Biblii: Mat. 17,1-9
Jan 1,1-12
Obj. 1,9-12
Obrazek 1
Czy wiesz, kto jest najważniejszą Osobą, jaka kiedykolwiek żyła na ziemi? Kto
tak bardzo różni się od innych ludzi? Tak, to Pan Jezus Chrystus. Nikt i nigdy nie
urodził się tak jak On, nie żył jak On, nie umarł jak On, ani nie powstał z mar
twych tak jak On. Oto dlaczego dobrze jest przez chwilę zastanowić się nad tym,
kim On jest?
Kiedy Pan Jezus żył tu na ziemi, był widziany przez wielu ludzi, a Bóg prze
kazał nam sprawozdanie z tego, co oni widzieli i słyszeli, aby było zachowane w
Księdze - w Biblii.

Przede wszystkim właśnie Biblia mówi nam o Panu Jezusie

Chrystusie.
Obrazek 2
W Bilii jest napisane, że Jezus jest Synem Bożym i że jest Bogiem. Biblia
mówi:"Wszystko przez Niego powstało" (Jan 1,3). On jest Stwórcą. Bbilia mówi:
"On ·jest przed wszystkimi rzeczami" (Kol. 1, 17). On trwa wiecznie. Zawsze był i
zawsze będzie. Nie ma początku ani końca.
Biblia mówi, że On jest czysty i doskonały (Hebr. 7,26).
Biblia mówi, że On jest wszechmocny (Filip. 3,21).
Biblia mówi, że On jest lmmanuel - Bóg z nami (Mat.
Bogiem (Hebr. 1,8).

1,23), że On jest

Pan Jezus sam powiedział, że jest Bogiem (Jan 10,30-33).

Oto dlaczego Pan Jezus różni się od wszystkich innych.
Pewnego dnia, kiedy Pan Jezus był tu na ziemi, ukazał Swoją chwałę trzem
swoim najbliższym przyjaciołom. Pan Jezus zabrał Piotra, Jakuba i Jana na górę.
Tam uklęknął do modlitwy.

Także i uczniowie modlili się.

Potem stało się coś

wspaniałego. Twarz Pana Jezusa pojaśniała jak słońce i Jego szaty także lśniły.
Jaśniał tak bardzo, że Piotr, Jakub i Jan nie mogli na Niego patrzeć. Kiedy znaj
dowali się tam na górze, Bóg Ojciec przemówił z nieba i powiedział:"Ten jest Syn
mój umiłowany, Jego słuchajcie".
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,

Uczniowie nigdy nie zapomnieli tego wydarzenia. Wiele lat pÓŹniej Piotr napisał
11Byliśmy świadkami Jego wielkości". (li Piotra 1, 16). Piotr pamiętał, że widział
Pana Jezusa tak wspaniałego i pełnego chwały.
Obrazek 3
Jak zdumiewającą jest rzeczą, że Syn Boży stał się człowiekiem. Bóg cudownie
uczynił ciało dla Pana Jezusa, i urodził się On jako dziecię w Betlejem. Pan Jezus
miał matkę, jak każde inne dziecko, ale nie miał cielesnego ojca. Jego Ojcem był
Bóg. Jakąż to wielką musiało być zmianą dla Pana Jezusa, gdy opuścił piękny dom
w niebie i przyszedł na naszą grzeszną ziemię. Pan Jezus zostawił wszystkie Swoje
bogactwa i chwałę i urodził się w stajni. Zszedł na ziemię, aby pokazać nam, jaki
jest Bóg i aby uwolnić nas od grzechu. Nic dziwnego, że aniołowie Śpiewali tej
nocy,

kiedy narodził się Pan Jezus,

wielbiąc cud,

który miał miejsce, bo Pan

Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.
Obrazek 4
A le Pan Jezus nie pozostał małym dzieckiem. Wyrósł i żył doskonałym życiem.
Jakież wspaniałe było to życie! Pewnego dnia Pan Jezus uciszył wiatr i morze
podczas sztormu; nakarmił 5 tysięcy ludzi pięcioma bochenkami chleba i dwoma
rybami; uzdrawiał chorych
Boga;

miał

ożywiał umarłych;

moc odpuszczania grzechów;

pokonał szatana,

nieprzyjaciela

był największym nauczycielem.

11 Nigdy

człowiek tak jeszcze nie przemawiał11 (Jan 7,46). Ponieważ żył na tej ziemi jak
człowiek, Pan Jezus rozumie nas doskonale. On wie, co to znaczy być kuszonym
do złego,

być nienawidzonym,

być głodnym, być biednym, być wyśmiewanym i

bitym przez złych łudzi. Jednak w całym Swoim życiu Pan Jezus nie zgrzeszył ani
razu; myślą, mową czy uczynkiem.
On jest jedynym, który był doskonale posłuszny wobec Bożych przykazań. Pan
Jezus żył doskonałym życiem.
Obrazek 5
A le Jezus przyszedł szczególnie po to, aby stać się naszym Zbawicielem, aby
uwolnić nas od wszelkiego grzechu i zła w naszym życiu.
Nie było kogoś innego dość dobrego, aby zapłacił cenę grzechu. On jeden mógł
otworzyć bramę niebios i wpuścić nas.
Setki lat temu, zanim przyszedł Pan Jezus, Bóg powiedział ludziom, aby skła- 12 -

dali baranka jako ofiarę za swoje grzechy. Dlaczego? Ponieważ Biblia mówi, że
bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów (Hebr. 9, 22). Krew życia musiała
być ofiarowana. Kiedy baranek umarł za grzechy jakiejś osoby, w rzeczywistości
był to obraz ukazujący, że pewnego dnia Pan Jezus umrze za nas. Krew tamtych
zwierząt nie mogła zmyć grzechów. W Biblii Pan Jezus jest nazwany Barankiem
Bożym. Bóg wziął wszystkie nasze grzechy i złożył je na Swoim Synu. Pan Jezus
zapłacił za nasz grzech i za nasze złe uczynki Swoją krwią. Ale Pan Jezus zmar
twychwstał.

On jest żywym Zbawicielem - jedynym, który może uwolnić nas od

naszych grzechów.
Obrazek 6
Pan Jezus jest Królem królów. Widzieliśmy, jak Pan Jezus stał się człowiekiem
żył tu na ziemi; Pan Jezus umarł na krzyżu, aby zapłacić za nasz grzech. Ale
Bóg wzbudził Go z martwych, aby żył na wieki. On jest teraz Panem wszystkiego.
On jest władcą świata. Autor ostatniej księgi Biblii, człowiek imieniem Jan, mówi
o tym, jak Pan Jezus mu się ukazał:
Oczy Jego były jak płomień ognisty.
Nogi Jego były podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego.
Jego głos był jak szum wielu wód.
Oblicze Jego jaśniało jak słońce w pełnym blasku.
Kiedy Jan zobaczył uwielbionego Chrystusa, padł u Jego stóp jak martwy. To jest
Pan Jezus, jaki żyje i dzisiaj. On jest Królem królów i Panem panów.

Obrazek 7

Biblia mówi:"Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony!" ( Dz. Ap.
16, 3 1). Co to znaczy uwierzyć w Pana Jezusa?
Posłużymy się zepsutym zegarkiem jako ilustracją. Gdzie zanosimy zepsuty ze
garek? Do rzeźnika czy do piekarza? Nie! Zanosisz go do zegarmistrza. l co robisz
kiedy idziesz do zegarmistrza? Trzymasz zegarek na ręce i tak prosisz o naprawę?
Nie! Zdejmujesz swój zegarek, wręczasz go zegarmistrzowi i prosisz, żeby go na
prawił.
Nasze życie jest zepsute przez grzech. Ani ja, ani ty, lecz jedynie Pan Jezus
może naprawić nasze życie. Innymi słowy, wręczamy Mu nasze życie i ufamy Mu,
że je naprawi. Kiedy zaufamy Panu Jezusowi, nasze grzechy zostają przebaczone;
- 13 -

Bóg czyni nas Swoimi dziećmi; patrzy na nas poprzez dobroć Pana Jezusa; daje nam
nowe życie; przychodzi, aby żyć w nas poprzez Ducha �więtego.
Czy pragniesz prosić Pana Jezusa, aby cię zbawił?
Biblia mówi: "Wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony!"
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LEKCJA 4

CO

UCZYNIŁ

PAN

JEZUS

?

Fragmenty Biblii: Jan 19,20
Dz.Ap. 1,8-11

Obrazek 1

Znana jest historyjka o kurze, która siedziała z dziesięcioma kurczątkami pod
swoimi

skrzydłami.

Nagle siano zapaliło się, i wszystko stanęło w płomieniach.

Nazajutrz, gdy przyszedł gospodarz, znalazł ciało martwej kury. Kiedy delikatnie
przesunął je, spod skrzydeł wybiegło dziesięcioro małych kurcząt. Kura zginęła,
lecz jej kurczęta były ocalone i żywe.
została

raczej

na

gnieździe

i

oddała

Mogła była odlecieć i uratować się, ale

życie,

aby

jej

kurczątka

nie

spaliły się.

Przypomina nam to, co Pan Jezus uczynił dla nas. On umarł, aby uwolnić nas
od grzechu, tak, abyśmy nie musieli ponieść kary.

Obrazek 2

Biblia

mówi:

"Chrystus

umarł

za

nasze

grzechy"

(l

Kor.

15,3).

W

okresie

Wielkanocy wspominamy śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Czy pamiętasz
co się wtedy stało? Pan Jezus został pojmany, biczowany i bity, chociaż nawet
Jego wrogowie nie znajdowali w Nim winy. Żołnierze zaprowadzili Go na wzgórze
poza miasto Jeruzalem. Tam przybito Pana Jezusa do krzyża, przebijając gwoź
dziami Jego ręce i nogi.
Przez sześć godzin wisiał Pan Jezus na krzyżu - od dziewiątej do trzeciej po po
łudniu. W południe zapanowała ciemność. Dlaczego? Ponieważ Bóg położył na Pana
Jezusa cały nasz grzech, według Jego obietnicy, zawartej w Biblii.
To jest tak, jakby Bóg ujął w jedną rękę grzechy tych, którzy uwierzyli Bogu,
zanim przyszedł

Pan Jezus, a

drugą ręką ujął grzechy tych, którzy uwierzą w

Niego kiedyś, i trzymając te ręce nad głową umierającego Pana Jezusa, złożył na
nim cały nasz grzech i zło. Pan Jezus umarł na krzyżu za nas, aby ponieść karę,
na którą myśmy zasłużyli. Biblia mówi: "Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczy
szcza nas od wszelkiego grzechu" (l Jana 1, 7). W końcu Pan Jezus zawołał: "Wyko
nało się!" (Jan 19,30) i "Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego" (Łuk. 23,46).
l tak Pan Jezus umarł. Nikt nie odebrał Mu życia. On mógł zejŚĆ z krzyża, gdyby
zechciał.

Ale On

dał życie celowo, tak,

jak powiedział, aby móc nas zbawić.
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Obrazek 3
Ciało Pana Jezusa zabrano i złożono w grobie wykutym w skale. Otwór został
zawalony wielkim kamieniem. Ale Pan Jezus nie pozostał w grobie.

On już nie

jest martwy, Bóg wzbudził Go z martwych, aby żył na wieki.
Jakiż to wspaniały cud! Pan Jezus zmartwychwstał i po Swym zmartwychwstaniu
ukazywał się uczniom wiele razy (raz ukazał się pięciuset uczniom naraz). Widzieli
Go,

dotykali Go, rozmawiali z Nim. Ponieważ Pan Jezus powstał z martwych,

wiemy, że On jest naprawdę Synem Bożym i wszystko, co powiedział, jest praw
dą. Ponieważ Pan Jezus zmartwychwstał, wiemy, że cena za nasz grzech została
w pełni zapłacona. Pan Jezus w Swym cudownym, zmartwychwstałym ciele jest
teraz w niebie.
Obrazek 5
Kiedy Pan Jezus wrócił do Nieba,

Bóg Ojciec dał Mu najbardziej honorowe

miejsce. Pan Jezus jest Królem królów, On jest Panem wszystkiego. On żyje na
wieki. Ponieważ żyje na wieki, rozumie wszystko, co dotyczy nas,

wstawia się

do Boga za nami, którzy Go znamy i kochamy. Ponieważ żyje na wieki, jest w
stanie dopomóc nam w naszych problemach (Hebr. 2, 18; 4, 15-16; 7, 25).
Obrazek 6
Ludzie zawsze chcą wiedzieć, co wydarzy się w przyszłości. Czy wiesz, jaka
najważniejsza rzecz wydarzy się w przyszłości? Pan Jezus przyjdzie znowu na
ziemię, nie jako małe dziecko, ale w mocy i chwale. Nie wiemy, kiedy On przyj
dzie - może to być nawet dzisiaj. On obiecał: "Przyjdę znowu i wezmę was 'do
siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli" (Jan 14,3).
Pan Jezus przyjdzie znowu,

przede wszystkim,

aby zabrać do Nieba tych,

którzy do Niego należą. Przyjdzie również po to, by osądzić tych, którzy nie
przyjęli Go jako Zbawiciela, i aby panować jako Król.

r

Obrazek 7

Czy jesteś przygotowany na spotkanie z Panem Jezusem, gdyby przyszedł dzi
siaj? Czy poszedłbyś, aby być z Nim na zawsze w Niebie, gdyż należysz do Nie
go, czy też będzie On musiał pewnego dnia powiedzieć do ciebie: " Nigdy was nie
znałem, idźcie precz ode mnie" - 110dejdźcie ode mnie. Nigdy was nie znałem
- 16 -

jako Swoich przyjaciół" (Mat. 7,23).
Jak możemy przygotować się na spotkanie z Panem Jezusem? Musimy uwierzyć,
że Pan Jezus jest Synem Bożym. To właśnie On poniósł na krzyżu karę za nasz
grzech. Musimy odwrócić się od naszej złej drogi i zaufać Mu, że zbawi nas od
grzechu i zachowa nas. Nie wystarczy wierzyć, że Pan Jezus urodził się w Betle
jem, że prowadził doskonałe życie, że umarł na Golgocie, że powstał z martwych
i wrócił do Nieba. Nie uwierzyłeś w Niego naprawdę, jeżeli nie zaufałeś Mu, że
zbawi cię od grzechu.
Jeśli chcesz, aby Pan Jezus cię zbawił, możesz Mu powiedzieć: "Drogi Panie
Jezu, jestem grzesznikiem. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Proszę Cię teraz,
żebyś zbawił mnie od mojego grzechu".

Obrazek 4
kiedy Pan Jezus rozma
Czterdzieści dni po Swoim zmartwychwstaniu, w czasie,
się w powietrze. Unosił się coraz
wiał ze Swoimi uczniami, nagle zaczął l.l"losić
że już więcej nie mogli Go widzieć. Pan
wyżej i wyżej aż zakrył Go obłok tak,
aby być ze Swoim Ojcem. Pan Jezus w
Jezus opuścił ten świat. Powr6cił do nieba,
teraz w niebie.
Swym cudownym zmartwychwstałym ciele jest

-
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LEKCJA 5

CO

TO

JEST

BIBLIA

?

Fragmenty Biblii: li Tym. 3, 14-17
li Piotra 1, 19- 2 1
Obrazek 1
Gdyby twoja mamusia i twój tatuś byli w jakimś dalekim kraju za morzem, to
nie mogliby rozmawiać z tobą codziennie. Nie mógłbyś się z nimi widywać. Ale
jest sposób, aby mieć od nich wiadomości i w ten sposób dowiedzieć się, co oni
chcą ci powiedzieć. Mogą pisać do ciebie listy.
Bóg chciał rozmawiać z nami. Ale nie mógł się nam pokazać, bo jest duchem
(Jan 4, 24), a Jego chwała jest tak wielka, że mogłaby nas oślepić. Ale Bóg ma
sposób, aby rozmawiać z nami. Wysłał nam, jak gdyby długi list, po to, abyśmy
go czytali i dowiadywali się tego, co On chce, abyśmy wiedzieli i robili. Jego list
to

Biblia.

Tak,

Biblia jest

Bożym listem do nas.

(Czy masz własną Biblię?)

Obrazek 2
Bóg nie pisał tego listu piórem, jak my to robimy. Wybrał On w różnych cza
sach 40 ludzi,

którzy Go miłowali,

i poprowadził ich, aby spisali księgi Biblii

(11 Piotra 1, 2 1). Pierwsza część Biblii została napisana około 3400 lat temu, a
ostatnia część około 1500 lat pÓŹniej. Było to bardzo dawno. Bóg kierował wszyst
kim, co zostało napisane; każde użyte słowo było przez Niego natchnione (11 Tym.
3, 16). Bóg dopatrzył też tego, aby to, co zostało napisane, nie zginęło i zostało
ostatecznie

wydrukowane

w naszych

Bibliach.

Biblia

jest prawdziwym

Słowem

Bożym. Gdyby Bóg miał dzisiaj do nas przemówić głosem jak grzmot z nieba, nie
byłoby w tym większej mocy, niż w tym, co Bóg powiedział do nas w tej księdze.
Biblia w każdej swej części - jest Słowem Bożym. D latego różni się od wszystkich
innych ksiąg na świecie.
Obrazek 3

Czy myślisz, że ludzie, którzy napisali Biblię, popełnili w niej jakiś błąd? Nie!
Bóg zachował ich od błędów. Cała Biblia jest prawdziwa. Skąd wiemy, że Biblia
zawiera tylko prawdę? Jednym z powodów jest to, że Pan Jezus tak powiedział, a
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wszystko, co On mówi, jest prawdą. On powiedział na przykład: "Twoje Słowo jest
prawdą" (Jan 17,17). Boże Słowo, Biblia, jest prawdą.
Innym powodem jest to, że Biblia przepowiedziała rzeczy, które miały zdarzyć
się w przyszłości - i rzeczy te faktycznie się zdarzyły. Na przykład - setki lat
wcześniej, zanim Pan Jezus przyszedł na ziemię, w Biblii zapisano ponad 30
szczególnych rzeczy, które miały Mu się wydarzyć. Wszystkie te rzeczy zdarzyły
się dokładnie tak, jak przepowiedziała Biblia.
Biblia jest także prawdziwa, ponieważ mówi nam, że nasze grzechy mogą być
przebaczone i nasze życie zmienione, kiedy poprosimy Pana Jezusa, aby stał się
naszym Zbawicielem. Za każdym razem, kiedy ktoś zwraca się do Pana Jezusa i
prawdziwie Mu ufa, że jego grzechy zostają przebaczone, życie tej osoby staje się
inne. To jest jeszcze jeden dowód na to, że Biblia jest prawdziwa.

Obrazek 4
Czy zdarzyło ci się, że ktoś obiecał ci coś -

nie dotrzymał obietnicy? Czasem

ludzie mówią rzeczy, na których nie można polegać. Ale Słowo Boże - Biblia, jest
inne. Boże Słowo nigdy się nie zmienia - jest wiecznie trwałe. Jeśli nawet ktoś
inny cię zawiedzie, pamiętaj, co powiedział Pan Jezus: "Moje słowa nie przeminą".
(Mat. 24,35).
Boże Słowo jest wiecznie trwałe.

Ludzie próbowali powstrzymać drukowanie

Biblii, próbowali nawet ją palić. Ponad 100 lat temu pewien człowiek (Voltaire,
czyt. Wolter) powiedział: "Za sto lat nikt nie będzie czytał Biblii". Ale Biblia jest
dzisiaj wciąż czytana przez wielu ludzi i drukowana w większej ilości języków, niż
jakakolwiek inna księga.
Dzisiaj ludzie wciąż szanują Biblię, ponieważ jest ona Słowem Bożym,

można

na niej polegać w zupełności, gdyż trwa ona wiecznie.
Obrazek 5
Biblia jest kompletna - jest cała. Bóg ostrzega każdego przed dodawaniem lub
ujmowaniem czegokolwiek z Biblii (Obj. 22, 18-19). W tej jednej księdze, w Biblii
jest 66 ksiąg. Każda inaczej się nazywa. Bóg sprawił, że autorzy tych ksiąg napi
sali wszystko, co Bóg chciał, abyśmy wiedzieli. Biblia mówi nam o "wierze raz na
zawsze przekazanej" (Judy 3). Bóg objawił nam raz na zawsze, w co mamy wie
rzyć i co mamy robić. Biblia jest jedynym Bożym listem do nas. Inni ludzie mogą
pisać i mówić wspaniałe rzeczy, ale nie są one Bożym listem.
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Obrazek 6
Ta wspaniała Księga - Biblia, jest w stanie zmienić życie. Jest pełnym mocy
Słowem, które ukazuje nam nasz grzech, doprowadza nas do nowego życia w
Chrystusie i umacnia nas jako chrześcijan.
Biblia jest rzeczywiście "mocą Bożą ku zbawieniu" (Rzym. 1, 16).
Głównym celem Biblii jest doprowadzenie nas do zaufania Panu Jezusowi Chrys
tusowi i życia dla Niego (Jan 20,3 1). Biblia opowiada nam historię małego chłop
czyka, imieniem Tymoteusz, któremu mama i babcia czytały Biblię, gdy był dzieckiem. Później Tymateusz zaufał Panu Jezusowi

i Pan Jezus zbawił go z grze-

chów. Następnie Tymateusz stał się misjonarzem

podróżował do wielu miejsc, aby

nauczać ludzi o Panu Jezusie. Życie Tymateusza stało się przykładem dla wielu
ludzi.
Czy chcesz, aby Bóg zmienił twoje życie? Zatem zrób to, co zrobił Tymateusz
wielu innych, i ja również: uwierz Biblii, odwróć się od grzechów i poproś Pana
Jezusa, aby wszedł do tego serca i życia. Biblia mówi: "On może zbawić na zaw
sze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga" (Hebr. 7,25). Jeśli chcesz jesz
cze porozmawiać ze mną o tym, jak to zrobić, daj mi znać. Możesz przyjŚĆ lub
napisać do mnie: "Chciałbym

dowiedzieć się więcej o tym, jak zaprosić Pana

Jezusa do mojego serca i życia".
Obrazek 7
Co zatem powinniśmy zrobić z Biblią? - Powinniśmy ją czytać, lub słuchać, gdy
inni nam ją czytają. Jakbyś się czuł, gdybyś napisał do kogoś list, a on nie miałby
ochoty nawet go przeczytać? Bóg chce, abyśmy czytali Biblię często, codziennie,
jeśli to możliwe. Powinniśmy wierzyć Biblii. Nie zawsze rozumiemy wszystko, co
w Biblii jest napisane, jednak powinniśmy trzymać Boga za Jego Słowo. Jeśli inni
chcą wątpić w Biblię, niech wątpią, ale oby w naszych umysłach było to pewne,
że Biblia jest Słowem Bożym.
Nieprzyjaciołom Boga szczególnie zależy na tym, abyśmy zwątpili w to, co
mówi Biblia.
Powinniśmy uczyć się na pamięć wierszy biblijnych. Nie wszędzie, gdzie idzie
my, możemy zabierać ze sobą Biblię, ale jeśli nauczymy się niektórych wierszy
biblijnych na pamięć, możemy zawsze nosić Słowo Boże w naszych sercach. Bóg
chce, abyśmy tak robili. Powinniśmy być posłuszni Biblii. Kiedy czytasz Biblię, lub
słuchasz kogoś wykładającego ją, pamiętaj, aby czynić to, co ona nam nakazuje.
Taka jest droga do prawdziwego szczęścia, przez czynienie tego, co mówi Bóg.
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Doprowadzenie dziecka do decyzji.
I.

A.

Rozmowa duszpasterska z dzieckiem w celu doprowadzenia
go do przyjęcia zbawienia.

II.

A.

Upewnij sic; czy dziecko rozumie nastc;pujace sprawy
1. Bóg
Kim jest Bóg?
Bóg nas stworzy! i mówi do nas przez swoje slowo, Biblie;. Bóg jest
świc;ty i bez grzechu. On nas miluje.
/Rzym. 6� 23, 3: 23/
2. Grzech.
Co to jest grzech:
Grzech jest nieposluszeństwem wobec Bożych przykazań. /Podaj
przyklady/. Grzech jest przeciwko Bogu. Dziecko jest grzesznikiem.
Grzech zasluguje na karc;.
3. Zbawiciel.

nim żyli.
Zaproponujcie dzie<)cu aby podzic;kowalo Panu jezusowi w swej modlitwie.
B.

Wyjaśnij wybrany werset i zapytaj dziecko:
Co Pan jezus chce dla ciebie uczynić?
Co ty musisz uczynić?
Co uczyni wtedy Pan Jezus?
C.

Spytaj czy dziecko chce w tej chwili przyjąć Pana Jezusa do swego życia albo
wolaloby zaczekać i nad tym sic; jeszcze zastanowić.
Pan Jezus pragnie prowadzić dziecko w jego życiu.
Dziecko powinno pragnąć odwrócić sic; od grzechu. Być chrześcijaninem nie
zawsze jest fatwą sprawą, ale Bóg bc;dzie z nim.

D.

Zachc;ć dziecko do glośnej modlitwy, jeżeli odnosisz wrażenie, że jest gotowe
przyjąć Pana Jezusa do swego życia. Pomóż mu w tym, o ile okaże sic; to
konieczne.

Rozmawiaj z dzieckiem na temat zmiany która powinna nastąpić w jego
życiu.
Powiedz mu że jezus Chrystus chce kierować jego życiem.
Co stanie sic; gdy dziecko zgrzeszy?
Jezus go nie opuści, ale już nie kieruje jego życiem.
Dziecko samo obejmuje kierownictwo swego życia.
Co powinno uczynić, jeśli zgrzeszy? I Jana 1: 9
Wyznać grzechy, pokutować. Powinno ponownie powier:yć Jezusowi
kierownictwo swego życia. Dziękować Mu za to. Duch Swic;ty, który
mieszka w nim pomoże mu żyć zgodnie z nakazami Pisma Świc;tego.
Dziecko powinno: czytać Pismo Swic;te i przestrzegać tego co napisane,
rozmawiać z Bogiem w modlitwie, powiedzieć innym co Bóg dla niego
uczynil, spotykać sie z innymi wierzącymi l o ile to możliwe/.

Wyjaśnij dziecku, co Bóg żąda od niego i jaki jest koszt naśladowania
Jezusa.
Zastosuj werset biblijny jak np:
jana 1: 12, Jana 3: 16, Obj. 3: 20, Rzym. 10: 13

Zadaj dziecku kilka pytań na temat podjc;tej przez niego decyzji.
jeżeli dziecko nie pojmuje tej sprawy, oznacza to, że nie jest ono jeszcze
gotowe do tego kroku. /Wróć wobec tego do początkowych spraw/.
Zadaj następujące pytania: Co uczynil dla ciebie Bóg jana 1: 12, Rzym. 10:
13, Obj. 3: 20 /Przebaczenie win, Ojciec Niebieski, miejsce w niebie gdzie
kiedyś bc;dzie przebywalo, Duch Świc;ty zostal mu dany, aby na zawsze w

/Efezjan 2: 8, I Kor. 15: 3 i 4/
Kto może oczyścić cic; z twoich grzechów?
Dlaczego Pan Jezus może je oczyścić?
Pan jezus zmartwychwstal!
4. Konieczność odwrócenia sic; od grzechu i zaufania Jezusowi Chrystusowi.

B.

Rozmowa duszpasterska na temat podjętej decyzji.
/Powinna ona nastapić po podjęciu przez dziecko decyzji
przyjęcia Jezusa do swego życia/.

C.

Zachc;ć dziecko do modlitwy, w której powierzy swe życie Bogu./Normalnie
jest to sprawa powiązana z prowadzoną przez ciebie lekcją/.

"Kochany Panie Jezu. Dziś oddaje; Ci moje 7.ycie. Pragnc; abyś objąl' nad nim
kontrole;. Pomóż mi każdego dnia żyć tak abym sic; Tobie podobal. Pomóż mi
abym wiernie czytal Twoje Sl'owo, abym poznal Twój plan wobec mojego życia.Dziekujc;!

Amen.''

