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Wstêp

B¹d� osi¹galny dla dziecka, aby udzieliæ mu porady
duszpasterskiej

Kiedy przedstawisz przes³anie Ewangelii, na spotkaniu bê-
d¹ znajdowa³y siê dzieci, które odpowiedz¹ na nie niezale¿nie
od ciebie. Mog¹, ale nie musz¹, powiedzieæ ci, ¿e zaufa³y Pa-
nu Jezusowi Chrystusowi jako swemu Zbawicielowi. Jednak¿e
spotkasz tak¿e inne dzieci, które bêd¹ oczekiwa³y pomocy.
Byæ mo¿e bêd¹ chcia³y zadaæ pytania; mo¿e bêd¹ potrzebowaæ
pomocy lub zachêty w jaki sposób to powiedzieæ.

Kiedy nauczasz zbawione dzieci, niekiedy bêd¹ chcia³y po-
radziæ siê w trudnej sytuacji. Mo¿e bêd¹ potrzebowaæ wyja�-
nienia tego, w jaki sposób dana lekcja ma zastosowanie w ich
codziennym ¿yciu Byæ mo¿e znajd¹ siê w sytuacji, kiedy nie
wiedz¹ co na dany temat mówi Biblia. Mo¿e zechc¹ podzieliæ
siê swoim problemem, aby� móg³ modliæ siê o nich, zw³aszcza,
je¿eli jeste� jedyn¹ wierz¹c¹ osob¹, na jak¹ mog¹ liczyæ.

Z tych powodów wa¿ne jest, ¿eby dzieci wiedzia³y, ¿e jeste�
osi¹galny, by porozmawiaæ z nimi. Istotne jest, by wiedzia³y,
kiedy i gdzie siê udaæ, je�li zechc¹ z tob¹ porozmawiaæ. I wre-
szcie, niezwykle wa¿ne jest, aby nie zbawione dzieci nie myli-
³y przyj�cia do Pana Jezusa z przyj�ciem na rozmowê z tob¹.

We wszystkich przypadkach, kiedy w tym samym czasie in-
formujesz, ¿e jeste� osi¹galny i jednocze�nie nie zapraszasz do
przyjêcia ewangelii, musisz uwa¿aæ, aby dzieci nigdy nie od-
nios³y wra¿enia, ¿e nie mog¹ przyj�æ do Chrystusa bez wcze�-
niejszego przyj�cia do ciebie lub, ¿e dostêpuj¹ zbawienia po
prostu poprzez czekanie na rozmowê z tob¹.
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Lekcja
Terry mieszka³ na du¿ej farmie w Po³udniowej Afryce. Te-

ren wokó³ gospodarstwa oraz niekoñcz¹ce siê szerokie pola
by³y idealnym miejscem do zabawy. Nigdy nie zabrak³oby ci
tam przygód. Terry bardzo kocha³ zwierzêta, a jego rodzice
wiedzieli o tym.

Ilustracja 1 � Terry trzymaj¹cy kurczaczka w d³oniach

Rodzice zaskoczyli Terrego w dzieñ jego urodzin ma³ym
kurczaczkiem � prawdziwym, ¿ywym, puszystym kurcza-
czkiem. Od pierwszego dnia stali siê nieroz³¹czn¹ par¹. Terry
sam zajmowa³ siê kurczaczkiem. Regularnie rano i wieczorem
karmi³ go.

Stopniowo z kurczaczka
wyros³a kura. ¯ó³ty puszek
zmieni³ siê w bia³e pióra, wiêc
Terry nazwa³ swoja kurkê
�Bia³a�.

Terry mia³ mnóstwo ucie-
chy z Bia³¹. Kiedy wo³a³ j¹
i przynosi³ jedzenie, Bia³a
szybciutko pod¹¿a³a za nim.
Wygl¹da³o to zabawnie, kiedy
tak wszêdzie chodzi³a za nim.

Bia³a uros³a wiêksza i sta³a
siê po¿yteczna. Co robi¹ ku-
ry? Oczywi�cie, znosz¹ jajka
� jedno na dzieñ.

Przyk³ad do zastosowania z nie zbawionymi dzieæmi

�Czy naprawdê pragniesz ¿yæ dla Pana Jezusa, ale nie wiesz
w jaki sposób przyj�æ do Niego? Z przyjemno�ci¹ wyja�niê ci
to na podstawie Biblii; przyjd� i porozmawiaj ze mn¹. Bêdê
sta³ (wska¿ miejsce), kiedy spotkanie siê skoñczy. Pamiêtaj, ¿e
ja nie mogê zabraæ twojego grzechu � tylko Pan Jezus mo¿e to
uczyniæ � lecz bêdê szczê�liwy pomagaj¹c ci lepiej zrozumieæ
w jaki sposób mo¿esz do Niego przyj�æ. Przyjd� i usi¹d� ze
mn¹ w tamtym miejscu�.

Przyk³ad do zastosowania ze zbawionymi dzieæmi

�Je�li zaufa³e� Panu Jezusowi jako swemu Zbawicielowi,
ale nigdy mi o tym nie powiedzia³e�, proszê powiedz mi. Bêdê
sta³ ko³o (wska¿ miejsce) po zakoñczeniu spotkania. Chcia³-
bym wiedzieæ, czy ty tak¿e zaufa³e� Panu Jezusowi jako Panu
i Zbawicielowi, abym móg³ modliæ siê o ciebie i mo¿e pomóc
ci�.

Wskazówka do u¿ywania ilustracji: Aby ³atwiej przewracaæ
obrazki, przed u¿yciem tej lekcji otwórz ksi¹¿kê na �rodku
i delikatnie zaginaj strony w przeciwnym kierunku. Nastêp-
nie zrób to samo z innymi ilustracjami. Zauwa¿ysz, ¿e kartki
mo¿na teraz ³atwiej obracaæ.
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Ilustracja 3 � Bia³a z kurcz¹tkami

Bia³a wysz³a z pola kukurydzy � ale nie by³a sama. Za ni¹
maszerowa³o ca³e stadko maleñkich kurcz¹tek. A wiêc to by³o
rozwi¹zaniem zagadki! W polu kukurydzianym, gdzie by³o
spokojnie, Bia³a z³o¿y³a jaja i le¿a³y tam sobie nienaruszone.
Teraz z dum¹ prezentowa³a swoje dzieci.

Terry by³ bardzo zadowo-
lony patrz¹c na �swoj¹� rodzi-
nê kurczaków. Teraz potrze-
bowa³ znacznie wiêcej ziarna,
aby wy¿ywiæ g³odn¹ rodzin-
kê.

Pewnego dnia zawy³a syre-
na alarmowa. Tata Terrego za-
alarmowa³ z powodu po¿aru!

Ilustracja 2 � Bia³a przy koszyku

Terry przyniós³ z szopy stary koszyk, w³o¿y³ do niego tro-
chê siana i uwi³ prawdziwe wyj¹tkowe gniazdko w stodole. Za
ka¿dym razem kiedy Bia³a z³o¿y³a w nim jajko, og³asza³a to
g³o�nym gdakaniem. 

A tymczasem nadesz³o lato. Zbo¿a dojrza³y na polach.
Wszystko wskazywa³o na to, ¿e bêd¹ to obfite ¿niwa. Lecz co�
dziwnego dzia³o siê z Bia³¹.

�Mamusiu, co siê dzieje z Bia³¹? Nie znosi ju¿ wiêcej jaj
i czêsto znika w polu kukurydzy�.

�miej¹c siê, mama odpowiedzia³a: �Poczekaj, a zobaczysz,
Terry�.

Tak te¿ uczyni³ i cierpliwie
nadal karmi³ swoj¹ kurê. Mi-
n¹³ jeden, dwa, trzy tygodnie.

Pewnego wieczoru pod-
czas karmienia Terry prze-
bieg³ podwórko, wo³aj¹c:
�Mamo, mamo, popatrz!�
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Ilustracja 5 � Terry przy zwêglonej kurze

Wystraszone kurczaczki ukry³y siê pod martwym cia³em
kury. Kiedy spostrzeg³y, ¿e niebezpieczeñstwo minê³o, nie-
�mia³o zareagowa³y na nawo³ywanie Terrego. Popiskiwa³y so-
bie pod¹¿aj¹c za Terrym przez pole.

Usuñ ilustracjê 5.

�Jak to siê mog³o staæ?�, pyta³ pó�niej Terry swego tatê.
�Nie mogê w to uwierzyæ.�

�Wiesz, zwierzêta szybko wyczuwaj¹ zagro¿enie. Kiedy
nadszed³ po¿ar, kurcz¹tka szuka³y u swej mamy schronienia
i bezpieczeñstwa. Mog³a przecie¿ uciec, ale kurczaczki nie by-
³y do�æ du¿e. Bia³a kocha³a swoje kurczaczki. Rozpostar³a
wiêc swoje skrzyd³a nad nimi
i pozwoli³a, by p³omienie spa-
li³y j¹. Po�wiêci³a siebie, aby
jej dzieci mog³y ¿yæ.�

�Tak, to w³a�nie zrobi³a.
Trudno w to uwierzyæ�, dziwi³
siê Terry potrz¹saj¹c g³ow¹.

Na farmie by³o cicho.
Wszystko, co mo¿na by³o
us³yszeæ to popiskiwanie kur-
czaczków. Terry nadal sta³
w tym samym miejscu.

Tata wyrwa³ go z zadumy.

�Terry, jest Kto�, kto po-
�wiêci³ siê dla nas. Czy wiesz
Kogo mam na my�li?�

Ilustracja 4 � P³on¹ce pole

Tata zobaczy³ najpierw k³êby dymu. Ogieñ przemieszcza³
siê w stronê farmy. W jaki� sposób pole kukurydzy zajê³o siê
ogniem. Nic dziwnego, by³o takie suche!

Wszyscy musieli pomagaæ, aby zapanowaæ nad po¿arem.
Zbiory zosta³y zniszczone. Po¿ar wyrz¹dzi³ wiele szkody, ale
mog³o byæ jeszcze gorzej. Na szczê�cie rów wype³niony wod¹
zatrzyma³ p³omienie, zanim dotar³y do farmy.

Dopiero wieczorem Terry zacz¹³ martwiæ siê o Bia³¹ i jej
ma³e kurczêta. Mam nadziejê, ¿e nic... � nawet nie móg³ o tym
my�leæ. Wyszed³ i zacz¹³ przeszukiwaæ pole. Wo³a³ i wo³a³,
lecz Bia³a nie dawa³a znaku.

A to co? Pod jego stopami
le¿a³a gruba, czarna bry³a.
Terry nie chcia³, by to okaza³o
siê prawd¹, lecz jego pode-
jrzenia sprawdzi³y siê. Bia³a
by³ martwa! Le¿a³a u jego
stóp zwêglona. Delikatnie sto-
p¹ poruszy³ martwe cia³o.
Wtem!... Co� siê poruszy³o!
Terry nie móg³ uwierzyæ
w³asnym oczom.
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Skopiuj, wytnij i przechowuj w swojej Biblii

Kroki, które nale¿y podj¹æ prowadz¹c rozmowê duszpa-
stersk¹ z dzieckiem, które chce przyj�æ do Chrystusa

Upewnij siê, ¿e dziecko rozumie takie pojêcia jak:

Bóg

Ø Kim Jest Bóg?
Ø Bóg nas stworzy³. Przemawia do nas poprzez Bibliê.
Ø Bóg jest �wiêty i czysty. Kocha nas.

q

Grzech

Ø Co to jest grzech?
Ø Grzech to niepos³uszeñstwo wobec Bo¿ych przyka-

zañ. Grzech wystêpuje przeciwko Bogu.
Ø Porozmawiaj na temat konkretnych grzechów.
Ø Dziecko jest grzesznikiem z natury i z uczynków.

(Grzeszymy, poniewa¿ jeste�my grzesznikami.)
Ø Grzech zas³uguje na karê.

Zbawiciel

Ø Kto jedynie mo¿e usun¹æ twój grzech?
Ø Bóg Syn umar³ na krzy¿u za grzeszników.
Ø Pan Jezus powsta³ z martwych.
Ø On jest Panem wszystkiego.

Ilustracja 6 � Terry z tat¹

Terry przytakn¹³. Wiedzia³.
Ale nie by³ gotowy, by o tym
rozmawiaæ. Po prostu sta³
smutny w tym samym miej-
scu.

Tata odgad³ o czym my�li
i kontynuowa³. �Pan Jezus
musia³ tyle wycierpieæ po-
�wiêcaj¹c siebie samego na
krzy¿u. Zrobi³ to dobrowol-
nie. Umar³ za mnie i za ciebie,
aby�my my mogli mieæ ¿ycie
wieczne � z Nim. Terry, to
w³a�nie jest mi³o�æ.�
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Wyja�nij, w jaki sposób mo¿na dost¹piæ zbawienia.

Ø Wyja�nij, co Pan chce, by�my zrobili oraz co uczyni.
Ø Zastosuj wiersz biblijny (Jana 1,12; 3,16; 6,37; Dz.

Ap. 16,31; Rzymian 6,23 lub 10,13).
Ø Co Pan Jezus chce, aby� zrobi³?
Ø Co Pan Jezus uczyni?
Ø Ostrze¿ przed trudno�ciami.
Ø Zapytaj: �Czy chcesz zaufaæ Chrystusowi czy te¿ wo-

la³by� raczej poczekaæ?�
Ø Zachêæ dziecko do modlitwy na g³os (je�li jest goto-

we).

Porozmawiaj na temat pewno�ci zbawienia.

Ø Powróæ do wiersza biblijnego, który zastosowa³e�.
Ø Mów o zmienionym ¿yciu.

Powiedz, ¿e osoba która zaufa³a Chrystusowi kiedy�
znajdzie siê razem z Nim w niebie

Porad� (pó�niej) odno�nie ¿ycia chrze�cijañskiego:

Ø Czytaj i b¹d� pos³uszny Biblii.
Ø Rozmawiaj z Bogiem, naszym Ojcem niebiañskim.
Ø Powiedz innym, co pan Jezus dla ciebie uczyni³.
Ø Pro� Boga o przebaczenie, kiedy zgrzeszysz.
Ø Spotykaj siê z innymi wierz¹cymi.
Ø Pamiêtaj o Bo¿ej obietnicy: �Nigdy ciê nie opuszczê�

(Hebr. 13,5).
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