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Lekcja 1: Chrzeœcijañskie ¿ycie –
Modlitwa
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
£ukasz 18,1-14; 1 Tymoteusza 2,1-6; Filipian 4,6 i 7.

Przeczytaj

Z³oty wiersz

£ukasz 11,1-10
Mateusz 6,5-15
£ukasz 11,9

Ewangelia £ukasza pokazuje nam wiele okazji, przy których Pan Jezus modli³ siê. Jest On najwiêkszym
przyk³adem modl¹cego siê cz³owieka. W³aœnie dlatego wszyscy wierz¹cy powinni naœladowaæ przyk³ad
Pana Jezusa i spêdzaæ czas na „rozmowie
z Bogiem” w modlitwie.
O co uczniowie poprosili Pana Jezusa,
1
gdy On skoñczy³ siê modliæ?
My sami mo¿emy zapytaæ: „Co to jest modlitwa?”
Wpisz poni¿ej w³asn¹ definicjê modlitwy.

1
Wa¿ne jest zaznaczyæ, do KOGO siê modlimy. Poza tym mo¿emy rozmawiaæ z Bogiem jako naszym
Ojcem, tylko je¿eli zaufaliœmy Panu Jezusowi, ¿e odpuœci nam nasze grzechy. Wtedy stajemy siê
cz³onkami Bo¿ej rodziny i Bóg staje siê naszym Ojcem. Modlitwa, któr¹ Pan Jezus nauczy³ Swoich
uczniów, nie jest po to, aby j¹ powtarzaæ, ale by u¿ywaæ jej jako wzoru, który pokazuje O CO siê
modliæ i CO obejmuje rozmowa z Bogiem.
2
1

Krzy¿ówka

6

1. Zwracamy siê do Niego w modlitwie: ________ nasz.
2. Imiê Bo¿e ma byæ _________.
3. Modlimy siê, aby dzia³a siê w Niebie jak i na ziemi.
4. Codziennie powinniœmy siê o niego modliæ.
5. Musimy prosiæ o ich odpuszczenie.
6. Powinniœmy i my odpuszczaæ naszym __________________.

5

4

3

5
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Niektórzy ludzie modl¹ siê tylko wtedy, gdy przytrafi siê im coœ z³ego. Inni myœl¹, ¿e modlitwa to po
prostu proszenie Boga o rzeczy, których potrzebuj¹.
Uporz¹dkuj litery, aby uzupe³niæ nastêpuj¹ce s³owa i odkryæ, co tak
naprawdê modlitwa zawiera:
LWEI
U __ __ __ __ BIANIE
To oddawanie Bogu chwa³y za Jego mi³oœæ i dobroæ.
AYNZAW

W __ __ __ __ __ __ NIE
To wyznawanie Bogu naszych grzechów.

OZKIÊ

D __ __ __ __ __ WANIE
To okazanie wdziêcznoœci za to, co Bóg nam da³.

RSZOE

P __ __ __ __ __ NIE
To zanoszenie próœb o konkretne potrzeby.

W__ __ __ __ __ __ NNICTWO
To proszenie Boga za potrzebami innych.
Teraz zobaczmy JAK i GDZIE powinniœmy rozmawiaæ z Bogiem.
Powróæmy do Ew. Mateusza rozdzia³ 6, aby zobaczyæ, czego naucza³ Pan Jezus na ten temat.
Zaznacz PRAWDA lub FA£SZ obok nastêpuj¹cych stwierdzeñ:
SAWEIT

Modlitwa powinna odbywaæ siê sam na sam z Bogiem.

.................

Modlitwa powinna zawieraæ powtarzaj¹ce siê zwroty.

.................

5

Powinniœmy modliæ siê w duchu pokory, uni¿enia,

3

oczekuj¹c otrzymania Bo¿ej nagrody, a nie ludzkiej chwa³y. .................
Co Mat. 6,8 uczy nas o Bogu,
do którego siê modlimy?

1

We fragmencie do przeczytania uczyliœmy siê, ¿e musimy byæ wytrwali i regularni w naszej modlitwie. Wpisz
poni¿ej z³oty wiersz, który zachêca nas, aby w modlitwie nie ustawaæ.

1
Nigdy nie zapominajmy, ¿e mo¿emy modliæ siê W KA¯DYM CZASIE I W KA¯DYM MIEJSCU.
Wpisz poni¿ej miejsca, gdzie modlili siê ci trzej mê¿owie.
JONASZ (Jonasz 2,1)

.........................................................

SYLAS (Dz.Ap. 16,24-25) .........................................................
PIOTR (Dz.Ap. 10,9)

.........................................................

Co zadziwiaj¹cego odkry³eœ w tej lekcji na temat modlitwy?

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 2: Chrzeœcijañskie ¿ycie
– Biblia
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Psalm 1

Dz.Ap. 18,24-28

1 Piotra 1,23-25

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Jakub 1,21-25

Dz.Ap. 17,10-14
2 Tym. 3,14-17
Psalm 119,105

Jednym z g³ównych sposobów, w jaki mo¿emy uczyæ siê na temat Boga, jest czytanie i studiowanie
Bo¿ego S³owa, Biblii, zwanej te¿ Pismem Œwiêtym.
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL s³owa, które pokazuj¹ nam, co Bo¿e S³owo mo¿e dla nas zrobiæ.

2
Przeczytaj Dz.Ap. 17,10-12 i odpowiedz na ka¿de pytanie W£ASNYMI
S£OWAMI.
1. W jaki sposób oni otrzymywali S³owo Bo¿e?
2. Jak czêsto „badali Pisma”?
3. Dlaczego „badali Pisma”?

1.
2.
3.

3

Jaki by³ wynik ich „badania Pism” i który wiersz mówi nam o tym?

Wiersz

Wa¿ne jest, by przeznaczyæ czas na
czytanie Biblii. Tak jak Berejczycy
potrzebujemy czasu i wysi³ku, aby
zrozumieæ, co czytamy.

2

Aby utrwaliæ zwyczaj codziennego
czytania fragmentu Biblii, mo¿esz u¿yæ
ki¹¿eczki „Codzienny chleb dla
ch³opców i dziewcz¹t”.
Dalsze informacje pod adresem
zamieszczonym na ostatniej stronie.

Kto pozosta³ w Berei, kiedy Pawe³ by³ zmuszony opuœciæ to miasto?
............................................... i ...............................................

2

Drugi fragment do przeczytania zosta³ napisany do jednego z tych ludzi. Pawe³ napisa³ mu, jak wa¿ne
jest Bo¿e S³owo.
Jak d³ugo ten cz³owiek zna³ Pismo Œwiête?
1
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Wed³ug 2 Tym. 3,16, jaki
po¿ytek mo¿emy mieæ z Pism?

1.
2.
3.
4.

2

Przestudiuj 2 Tym. 3,17 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI, jaki jest wynik studiowania Pism.

2
Teraz bêdziemy siê uczyæ o dwóch mê¿ach, jednym ze Starego Testamentu, a drugim z Nowego
Testamentu, którzy cenili i studiowali Bo¿e S³owo.
Przestudiuj Ezdrasza 7,10. Ezdrasz
studiowa³ Zakon (czêœæ Starego
Testamentu). Co jeszcze robi³?

1.
2.

2

Ezdrasz poœwiêci³ czas, aby poznaæ S³owo Bo¿e. Jest on dobrym przyk³adem dla nas do naœladowania.
Przeczytaj Dz.Ap. 18,24-28. Kto
1
przyszed³ do Efezu i naucza³ Pisma?
W wierszu 26 widzimy, ¿e by³ gotów przyj¹æ pomoc i zachêtê od innych chrzeœcijan. Nigdy nie
dojdziemy do takiego punktu, kiedy bêdziemy wiedzieli wszystko o Bo¿ym S³owie. Musimy byæ
zawsze chêtni, by uczyæ siê coraz wiêcej!
Przeczytaj wiersz 28. Jaki by³ jeden z rezultatów jego gotowoœci do uczenia siê coraz wiêcej na
temat Pism?

1
Jeœli S³owo Bo¿e ma nam pomóc, musimy pamiêtaæ o wa¿nym punkcie z Jakuba 1,21-25.
Napisz wiersz 22 i PODKREŒL tê czêœæ wiersza, która mówi nam, ¿e potrzebne jest coœ wiêcej
ni¿ tylko „s³uchanie S³owa”.

2

Dlaczego nie postawiæ sobie za cel, by codziennie czytaæ fragment Biblii?
Proœ Boga, aby pomóg³ ci zacz¹æ praktykowaæ to, co nauczy³eœ siê z Biblii!
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 3: ¯ycie chrzeœcijañskie ¯ycie dla Boga
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Galacjan 5,10-24

Rzymian 6,20-23

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Jan 15,1-17
Galacjan 5,22 i 23
Jan 15,5

Ogrodnicy zwykle przycinaj¹ ró¿e pod koniec zimy. Gdybyœcie przygl¹dali siê temu, moglibyœcie
pomyœleæ, ¿e s¹ okrutni, bo gdy skoñcz¹, widaæ jakby niewiele pozosta³o. Jednak w lecie te same
krzaki wyrosn¹ i bêd¹ mia³y wiele piêknych kwiatów. To przypomina nam, ¿e nasze ¿ycie powinno byæ
takie, jak roœliny. Roœliny rodz¹ piêkne kwiaty, a my w naszym ¿yciu powinniœmy wydawaæ cechy
Pana Jezusa. Przeczytaj wiersze 1 - 5 i wpisz numer wiersza pod ka¿dym z poni¿szych obrazków.

Ojciec
Wiersz

Owocuj¹cy wierz¹cy
Wiersz

Bezowocny wierz¹cy
Wiersz

3

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz i PODKREŒL tê czêœæ wiersza, która mówi nam o sekrecie
owocuj¹cego ¿ycia chrzeœcijañskiego.

2
ZnajdŸ w wierszach 3 i 7 coœ, co jest wa¿ne dla duchowego wzrostu chrzeœcijanina. Wpisz to w ramce obok.

1

Przeczytaj 2 Tymoteusza 3,16
i wpisz obok krótkie
podsumowanie W£ASNYMI
S£OWAMI, dlaczego S³owo Bo¿e
jest tak cenne dla
chrzeœcijañskiego ¿ycia.
2
Przeczytaj uwa¿nie pierwszy fragment do przeczytania i wpisz poni¿ej, jak mo¿emy pokazaæ
Panu Jezusowi, ¿e jesteœmy Jego przyjació³mi.
1

G A8/3

Chrzeœcijanie, aby wzrastaæ, musz¹ cieszyæ siê blisk¹ spo³ecznoœci¹ z Panem Jezusem. To oznacza
zwa¿anie na Jego S³owo i pos³uszeñstwo Mu.
Jakich dwóch rzeczy doœwiadczaj¹ chrzeœcijanie, gdy to robi¹? (Zobacz wiersze 10 i 11).

1.
2.

2

Powróæmy do Galacjan 5,22 i 23. Kiedy
chrzeœcijanie pozwalaj¹ Duchowi Œwiêtemu,
który zamieszkuje w nich, wyposa¿aæ ich
w cechy Pana Jezusa, staj¹ siê podobni do
Niego. Oto 9 cech Pana Jezusa, które powinny
byæ w ¿yciu ka¿dego chrzeœcijanina.,
dowodz¹c, ¿e naprawdê nale¿¹ do Niego.

2.

3.

1.

5.

4.

6.

Wpisz je w „winne grona”.
8.

7.

9.
5
Przeczytaj ponownie Jana 15,1-8 i wpisz poni¿ej numer wiersza, który uczy nas, dlaczego
powinniœmy przynosiæ „wiêcej owocu”.

Wiersz

2

Wpisz poni¿ej Kolosan 1,10. Niech to bêdzie twoj¹ w³asn¹ modlitw¹, gdy pragniesz ¿yæ takim
¿yciem, które odzwierciedla charakter Pana Jezusa.

2
Pamiêtaj, owocowanie winoroœli zale¿y od ukrytego
przep³ywu ¿ycia przez ga³êzie. Jezus powiedzia³: „Ja jestem
prawdziwym krzewem winnym”. Nasze ¿ycie mo¿e tylko
wtedy byæ owocne dla Niego, gdy jesteœmy przy³¹czeni jak
ga³êzie do winoroœli. Stajemy siê czêœci¹ „krzewu winnego”,
kiedy przyjmujemy Go jako naszego Zbawiciela i Pana. Tylko
wtedy mo¿emy zacz¹æ ¿yæ ¿yciem, które jest owocne dla
Boga.

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4: ¯ycie chrzeœcijañskie –
Dawanie dla Boga
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Koryntian 16,1 i 2;
2 Koryntian 8,1-9 i 9,1-15

Marek 12,41-44
Mateusz 6,1-4

Przeczytaj

Z³oty wiersz

2 Koryntian 9,7

Ostatnia lekcja bêdzie dotyczyæ dawania. Jak wiele powinniœmy dawaæ? Jak czêsto powinniœmy
dawaæ? Jak powinniœmy dawaæ?
Przeczytaj Dz.Ap. 20,35 i wpisz w dymek to, co
Pawe³ powiedzia³ o nauczaniu Pana Jezusa na
temat dawania.

1

Wed³ug Marka 12,41-44 kogo Jezus u¿y³ jako
przyk³adu, aby nauczyæ uczniów lekcji?
Krzy¿ówka
Odgadnij poni¿sze has³a i wpisz do krzy¿ówki,
a zobaczysz, gdzie wrzuci³a wdowa pieni¹dze.
1. Wdowa wrzuci³a je dwie.
2. Tyle, wed³ug Jezusa, wrzuci³a.
3. Biblia dwukrotnie tak opisuje wdowê.
4. Oni wrzucali du¿o pieniêdzy.

1
2

4
1
3

K A R

I
5

Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego Jezus powiedzia³,
¿e ona da³a wiêcej, ni¿ wszyscy pozostali ludzie razem.

2
Czego nauczy³eœ siê na temat dawania z tej historii?

1
Pan Jezus widzia³ j¹ i zna³ jej serce! Zauwa¿y³ raczej to, co
POZOSTA£O ni¿ to, co zosta³o DANE! Czy nasze dawanie
jest prawdziw¹ ofiar¹?
Czêsto nie mamy w³aœciwych motywów, kiedy dajemy
Bogu.
Wpisz z³oty wiersz i PODKREŒL s³owa, które pokazuj¹,
jakie powinno byæ nasze podejœcie do dawania.

2
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W Mateusza 6,1-4 uczymy siê wiêcej o tym, czego Pan Jezus naucza³ na temat dawania.
1. Co musimy robiæ w ukryciu?
2. Dlaczego powinniœmy robiæ to w ukryciu?
3. Kogo nie wolno nam naœladowaæ, gdy dajemy?
4. W jaki sposób, zgodnie z tym, co powiedzia³ Pan Jezus, powinniœmy pomagaæ innym?

1.
2.
3.
4.

4

W tym zestawie lekcji czytaliœmy o czymœ jeszcze,
co równie¿ powinniœmy robiæ w ukryciu. Co to jest?

1

Nie powinniœmy s¹dziæ, ¿e „dawanie”
jest ograniczone do pieniêdzy lub
okazywania ¿yczliwoœci. Mo¿e to
wi¹zaæ siê z naszym czasem lub
umiejêtnoœciami.

Przeczytaj uwa¿nie 2 Koryntian 8,1-5 i wpisz poni¿ej, co ci chrzeœcijanie dawali Panu zanim
okazali pomoc innym chrzeœcijanom i zborom.
2

Pan Jezus Chrystus da³ Samego Siebie za nas, kiedy umar³ na krzy¿u. Kiedy zdamy
sobie z tego sprawê, to powinniœmy oddaæ Jemu - co najmniej - siebie samych.

Przepisz 2 Koryntian 9,15 a potem zadaj sobie pytanie: Skoro Bóg da³ mi tak wielki Dar, co ja
powinienem daæ Mu w zamian?

1
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