6

Lekcja

Co jest dobre, co jest złe

Nie mogę bez tego żyć
Ta strona została zaprojektowana dla ciebie do skopiowania i umieszczenia pod ręką w Biblii

Zarys lekcji
Fragment Biblii dla
nauczyciela
Werset do nauczenia na
pamięć
Główna prawda

Wyjścia 20:15,17, Mateusz 19:16-26, Marek 10:17-22 i Łukasz 18:18-27.
„Nie kradnij” (Wyjścia 20:15) i … „Nie pożądaj” (Wyjścia 20:17).
Bóg chce, abyś był zadowolony z tego, co masz.

Zastosowanie dla dzieci
niezbawionych

Poproś Boga, aby odpuścił twój grzech i zbawił cię!

Zastosowanie dla dzieci
zbawionych

Podziękuj Bogu za wszystko, co ci dał i dziel się tym z innymi.

Pomoce wizualne

Lekcja

• Ilustracje: 6-1 do 6-6 albo slajdy PowerPoint: 6-1 do 6-6.
• Napisy: „Bóg chce, abyś był zadowolony z tego, co masz!” (GP) i „Podziękuj Bogu za wszystko, co ci dał i dziel się tym z innymi! (GPZ).”
• Dwie kukiełki we wstępie.
• Czasopisma z ogłoszeniami reklamowymi.
• Bransoletki „Co Jezus zrobiłby na moim miejscu?” (WWJD).

☺ Pomoce wizualne dla młodszych dzieci:

• Torba zawierająca zestaw obrazków lub przedmiotów przedstawiających
rzeczy, za które dzieci mogą Bogu podziękować (na przykład obrazek
zachodu słońca i deszczu, pożywienie, zabawki, rodzina itp.).
Werset biblijny

• Pomoc wizualna do nauczania wersetu biblijnego: Wyjścia 20:15 i Wyjścia 20:17.
• W trakcie nauczania tych wersetów możesz posłużyć się cyframi „8” i
„10” (str. 129 i 130). Zakryj cyfrę oznaczającą inne przykazanie (chodzi o
to, aby dzieci widziały tylko tę cyfrę, która określa przykazanie, którego
uczysz). Alternatywnie możesz wyciąć daną pomoc wizualną, podkleić ją
filcem i zawiesić ma tablicy flanelowej.
• Lista nazwisk dzieci z twojego klubu.

☺ Ucząc młodsze dzieci posługuj się zwizualizowaną cyfrą za każdym
razem, kiedy odnosisz się do danego przykazania. To pomoże małym
dzieciom w zapamiętaniu przykazania.

Zajęcia dodatkowe

Dobre reakcje na reklamy
• Ekran TV (albo pudło), para butów sportowych, tabliczka czekolady, para
spodni dżinsowych (albo innej odzieży) dla pracy dodatkowej.
Czy jesteś zadowolony?
• Kopie arkuszy ze str. 120 i 121 i ołówek dla każdego dziecka.

☺ Zajęcia

dodatkowe

Rozwiązanie dla zazdrości.
• „Pudełko na dary” i szczegóły projektu, na który zostaną wykorzystane
zbierane przedmioty lub pieniądze.
Pokoloruj obrazki - powtórz przykazania
• Kopie zwizualizowanych cyfr „8” i „10” (str. 129 i 130) dla każdego dziecka.
• Kredki (opcjonalnie).
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Nie mogę bez tego żyć
Ta strona została zaprojektowana dla ciebie do skopiowania i umieszczenia pod ręką w Biblii.

Torba wdzięczności
• Reklamówka zawierająca zbiór obrazków lub przedmiotów reprezentujących rzeczy, za które dzieci mogą podziękować Bogu, np. obrazki
świecącego słońca i deszczu, jedzenia, zabawek, zdjęcie rodziny, itp.
Rzeczy, które używasz, powinny pasować do twojej grupy.
Niezwykły Czas

• Kopia str. 122 i ołówek dla każdego dziecka.

Gra

• Reklamówka zawierająca różne przedmioty (np. owoc, zabawki, obrazki
szkoły, małego dziecka, zwierząt, itp.).
• Paski papieru i ołówki.

Zajęcia plastyczne

Zegar dziękczynienia
• Wzór zegara (skopiowany na karton ze str. 123) i zszywacz do papieru
dla każdego dziecka.
• Obrazki prostych rzeczy (piłki, domu, książek, ubrań, przyjaciół) lub
obrazki przedstawiające duchowe rzeczy (korona Bożych dzieci, otwarty
grób, krzyż, miłość Boga, itp.) i klej.
Okulary dziękczynienia
• Dwie kopie wzoru okularów (str. 124) dla każdego dziecka.
• Przezroczysta folia, klej, nożyczki, markery/pisaki.

Lekcja poglądowa

• Para okularów
• Dwie pary papierowych okularów. Skopiuj wzór na karton. Wytnij każdą
soczewkę i naklej zamiast niej przezroczystą folię. Użyj niezmywalnego
markera, aby napisać „Ja to chcę!” na każdej soczewce jednej pary okularów i „Dziękuję” na soczewkach drugiej pary.

Sugerowany program
Przed rozpoczęciem
spotkania
Rozpoczęcie
Śpiew
Werset biblijny
Śpiew
Lekcja biblijna
Gra do powtórki
Śpiew

☺

Uzupełniaj listę obecności w miarę, jak przychodzą dzieci.
Przywitanie, modlitwa, przekąska, ustalenie zasad.
Piosenka o byciu zadowolonym.
Wyjścia 20:15 i Wyjścia 20:17. Powtórzenie: Czyja kolej?
Piosenka o tym, jak Bóg może przebaczyć grzech.
Nie mogę bez tego żyć.
„Odłóż to z powrotem!”
Piosenka o byciu wdzięcznym.

Zajęcia dodatkowe

Dobra reakcja na reklamy; lub Czy jesteś zadowolony?; lub Rozwiązanie dla zazdrości.

Zajęcia dodatkowe

Pokoloruj pomoc wizualną – powtórzenie przykazania; lub torba wdzięczności.

Niezwykły Czas
Gra

Torba wdzięczności; lub Niezwykłe sytuacje dziękczynne.

Zajęcia plastyczne

Zegar dziękczynienia lub Okulary dziękczynienia

Lekcja poglądowa

Zmień swoje okulary!

Zakończenie
76

Okradanie Boga.

Ogłoszenia, modlitwa, żetony wersetu biblijnego.
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Możesz przeczytać z Bożego Słowa wymienione wersety biblijne.

Fragment Biblii dla nauczyciela:
Wyjścia 20:15,17.
Mateusz 19:16-26.
Marek 10:17-22.
Łukasz 18:18-27.

6-1

Werset do nauczenia na
pamięć:
„Nie kradnij” (Wyjścia
20:15)

6-2

i…
„Nie pożądaj” (Wyjścia
20:17).

I.

WSTĘP
Jacek i Zuzia rozmawiają na temat kradzieży

II.

NASTĘPSTWO WYDARZEŃ
A. Wyjaśnienie ósmego przykazania—
„Nie kradnij” (Wyjścia 20:15,
Kapłańska 6:1-7).

GP

B. Definicja i wyjaśnienie dziesiątego
przykazania „Nie pożądaj!” (Wyjścia 20:17).
C. Pożądanie może czasami prowadzić
do kradzieży.
GPZ, GPN

6-3

Główna prawda:
Bóg chce, abyś był zadowolony z tego, co masz.
6-4

D. Bogaty młodzieniec pyta Pana Jezusa, jak
może osiągnąć życie wieczne (Mateusz
19:16).
E. Pan Jezus mówi mu o przestrzeganiu
przykazań (Mateusz 19:17, 19:20-21).

6-5

F. Dostojnik uświadamia sobie, że nie potrafi
tak postępować
G. Życie wieczne jest darem - nie zdobywa się
go dzięki przestrzeganiu przykazań.

Zastosowanie dla dzieci
niezbawionych:
Poproś Boga, aby odpuścił twój grzech
i zbawił cię!

Zastosowanie dla dzieci
zbawionych:
Podziękuj Bogu za
wszystko, co ci dał i dziel
się tym z innymi!

III. PUNKT KULMINACYJNY
Krótki przegląd Dziesięciu Przykazań.
GPZ, GPN
6-6

IV. ZAKOŃCZENIE
Wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy
Zbawiciela.
GPN
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W E R S E T B I B L I J NY
„Nie kradnij! ... Nie pożądaj!” (Wyjścia 20:15,17).
WSTĘ P

Dokończ zdanie: „Chciałbym mieć ___.” (Posłuchaj odpowiedzi dzieci). Mamy
wiele życzeń i pragnień (co nie jest wcale złe), ale czasami zmuszają nas,
abyśmy źle postępowali lub myśleli. Bóg o tym wie i chce nam pomóc. Właśnie dlatego dał nam ósme i dziesiąte przykazanie, które teraz przeczytam.
PR E Z E NTAC JA
(Pokaż swoją Biblię i wyjaśnij, że jest to prawdziwe Boże Słowo. Przeczytaj te wiesze z Biblii i
wyjaśnij, jak je znalazłeś. Niech dzieci przeczytają te wersety z tobą z pomocy wizualnej. Możesz również pokazać wizualizowane numery „8” i „10”).

W YJA ŚN I E N I E

„Kraść” oznacza zabieranie czegoś, co należy do innej osoby bez jej zgody.
Pożądać to chcieć coś mieć – często coś, co należy do kogoś innego. Te dwie
rzeczy często chodzą razem. Nie zawsze pożądanie kończy się kradzieżą,
ale kradzież zawsze zaczyna się od pożądania. Kradniesz, bo chcesz coś
mieć. Gdy coś kradniesz, wyrządzasz zło komuś innemu. Nawet jeśli ludzie
mówią, że muszą kraść, ponieważ nie mają nic do jedzenia, Bóg mówi, że
kradzież to złamanie Jego prawa. Dlatego kradzież jest grzechem i jest skierowana przeciwko Bogu.
Chociaż pożądanie nie zawsze kończy się kradzieżą, to wciąż może mieć
bardzo złe skutki – możesz stać się zazdrosny i chciwy. Możesz nawet zniszczyć cudzą własność, bo ty nie możesz tego mieć. Tak więc pożądanie może
także przerodzić się w grzech, który jest przeciwko Bogu. Może jeszcze o
tym nie słyszałeś, ale możesz pożądać lub ukraść komuś innemu osobę –
gdy mężczyzna lub kobieta chce mieć romans z mężczyzną lub kobietą, która ma rodzinę i dochodzi do rozwodu, to wtedy oni kradną ojca lub matkę z
tej rodziny.
Z A STOSOWAN I E

Dla niezbawionych: Może zdałeś sobie sprawę, że już złamałeś te dwa
przykazania. Zwróć się do Pana Jezusa w upamiętaniu i wierze. Bóg obiecał
przebaczyć nam wszystkie nasze grzechy i uwolnić nas od mocy grzechu.
Wtedy będziesz mógł prowadzić nowe życie według Bożego standardu.
Dla zbawionych: Nawet jeśli już przyjąłeś Jezusa, to być może złamałeś te
przykazania. Przyjdź do Jezusa, wyznaj Mu, co zrobiłeś, a twoje złe sumienie
nie będzie dłużej obciążone.
POW TÓ R Z E N I E

Czyja kolej? Przygotuj listę nazwisk dzieci. Wywołaj nazwisko i to dziecko
ma zacząć mówić ten werset biblijny. Gdy wywołasz inne nazwisko, inne
dziecko przejmuje mówienie tego wersetu. Kontynuuje mówienie wersetu
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aż wywołasz nowe nazwisko. Gdy dziecko powie werset do końca, powinno
powiedzieć odnośnik biblijny zanim zaczniecie mówić werset od początku.
Gdy zawołasz: Osiem i dziesięć, cała grupa powie razem oba wersety.

L E KC J A
WSTĘ P
(Posłuż się dwoma kukiełkami we wstępie. Jeśli nie chcesz użyć kukiełek, możesz poprosić dwóch
pomocników albo dwoje starszych dzieci, aby odegrali tę scenę.)

Zuzia:

Co się dzieje, Jacku? Wyglądasz bardzo smutno!

Jacek:

Czy nie możesz mi powiedzieć, że jestem bardzo przystojny,
zamiast mówić mi, że wyglądam smutno?!

Zuzia:

Cóż, jesteś przystojny. Podoba mi się twoja fryzura! Ale też
wyglądasz smutno!

Jacek:

Tak, jest mi smutno. Jeden z moich przyjaciół pokazał mi grę
komputerową, którą ukradł ze sklepu. Wiem, że to jest złe
i zrobiło mi się smutno, że zrobił coś takiego.

Zuzia:

Czy wiesz, dlaczego to zrobił?

Jacek:

No, zobaczył reklamę w telewizji, że to jest wspaniała, nowa
gra. W reklamie powiedzieli, że jesteś naprawdę zacofany, jeśli
nie masz tej gry.

Zuzia:

A więc musiał ciągle o niej myśleć i tak bardzo jej pragnął, że w
końcu poszedł do sklepu i ją ukradł!

Jacek:

Tak, przypuszczam, że tak właśnie było. Właściwie to jestem
już zmęczony tymi grami komputowymi. Moje palce i kciuki są
takie obolałe, bo ciągle w nie gram!

NA STĘ PST WO W Y DAR Z E Ń

Ilustracja 6-1
Kradzież jest dość powszechnym zjawiskiem, prawda? Być może ktoś kradnie tylko małe rzeczy, takie jak długopis lub gumka, albo też droższe rzeczy,
takie jak gry komputerowe lub rower. Ludzie, którzy kradną, łamią kolejne
Boże przykazanie: Jest to przykazanie numer osiem — „Nie kradnij!” (Wyjścia 20:15). (Przeczytaj werset z Biblii albo niech przeczyta go starsze dziecko.)
Setki lat temu Bóg nadał te prawa, tak aby ludzie rozumieli, że nie powinni
dopuszczać się kradzieży zwierzęcia należącego do sąsiada, worka kukurydzy, ubrania albo srebrnej monety.
Bóg uwolnił swój lud z niewoli w Egipcie. Chronił go przed wrogami.
Dostarczał ludziom pokarm. Dawał im wodę ze skały. Prowadził ich przy
pomocy wielkiego słupa ognia. Chciał, aby ludzie byli Mu wdzięczni za te
wszystkie dobre rzeczy, które im już dał.

79

Lekcja 6

On chce. abyś ty także był wdzięczny za te
wszystkie dobrze rzeczy, którymi On cię obdarzył. (Niech dzieci
(Pokaż napis z GPZ).

wymienią kilka z tych dobrych rzeczy, które Bóg im dał.)

GP

W jaki sposób możemy łamać ósme przykazanie: „Nie kradnij?” Cóż, to oczywiste, że jeśli pójdziesz do sklepu i ukradniesz coś, tak jak zrobił to kolega Jacka, to będzie to kradzież.
Ale istnieją też inne rodzaje kradzieży.
Na przykład, jeśli znalazłeś portmonetkę na ulicy i nie oddałeś jej na policji lub nie próbowałeś w jakiś sposób dowiedzieć się, kto jest jej właścicielem, to w rzeczywistości jest to
kradzież. A kogo w ten sposób okradasz? Tak, osobę, która
straciła tą portmonetkę. (Zobacz Księga Kapłańska 6:1-7. Możesz przeczytać lub dać starszemu dziecku do przeczytania werset z twojej Biblii.)

Jeśli ktoś pożyczył ci książkę lub grę, a ty ich nie oddałeś, to
czyż nie jest to kradzież? Tak! A jeśli po prostu zapomniałeś
oddać, to czy nadal będzie to kradzież, czy tylko efekt twojego roztargnienia?
Jeśli odpisałeś zadanie domowe od innego dziecka albo ściągałeś od niego na klasówce, to czyż to nie jest kradzież? Kogo
w ten sposób okradasz? Tak, osobę, która odrobiła zadanie.
W ten sposób kradniesz owoc ciężkiej pracy swojego kolegi.
Ilustracja 6-2
Pamiętasz, co Zuzia powiedziała o naszych myślach? Są one podobne do
baterii wewnątrz zegara, które wprawiają wskazówki w ruch. Jeśli twoje ręce
poruszają się, aby coś ukraść, to zastanawiam się, jakie myśli znajdują się w
twoim umyśle. Jakie myśli doprowadzają do takiego czynu? Może widzisz
płytę DVD, którą ktoś już ma i po prostu nie możesz myśleć o niczym innym jak tylko o tym, że ty również chcesz ją mieć i nieważne, w jaki sposób
ją zdobędziesz. Może jesteś bardzo zazdrosny i myślisz sobie: „Ja po prostu
nie mogę bez tego żyć!”
Jeśli tak jest w twoim życiu, to łamiesz kolejne Boże przykazanie — „Nie pożądaj!” (Wyjścia 20:17). (Możesz przeczytać lub dać starszemu dziecku do przeczytania
werset z twojej Biblii). „Pożądać” oznacza z całego serca pragnąć czegoś, co ktoś
inny posiada i odczuwać z tego powodu zazdrość.
Być może to, że czegoś bardzo pragniesz nie skończy się kradzieżą, ale nawet
jeśli nie ukradniesz, nadal dopuszczasz się grzechu przez to, że ogarnęły cię
takie złe myśli.

GPZ, GPN

Spróbuj odpowiedzieć na kilka pytań — możesz odpowiedzieć „tak” lub „nie.” (Daj dzieciom czas na przemyślenie odpowiedzi).
(☺ Dla młodszych dzieci odegraj dwie scenki, które ilustrują różnicę
między podziwianiem nowych butów kolegi, a bardzo silnym pragnieniem
żeby je mieć dla siebie.)
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• Czy to źle, że chcemy posiadać ładne rzeczy?
(Nie, jest w porządku, kiedy pragniemy posiadać ładne rzeczy,
ale Bóg nie chce, abyśmy ciągle o nich marzyli i za wszelką
cenę chcieli je zdobyć).
• Czy to źle, że z całego serca pragnę osiągać lepsze wyniki w
szkole?
(Nie, na pewno nie - zwłaszcza jeśli wkładasz w naukę wiele
pracy. Ale błędem byłoby, gdybyś był ciągle zazdrosny o kogoś,
kto jest trochę zdolniejszy niż ty).
• Załóżmy, że widzisz koleżankę, która ma na sobie piękną
sukienkę, a ty podziwiasz ją i mówisz: „Chciałabym też mieć
taką!” Czy w ten sposób łamiesz Boże przykazanie „nie pożądaj”?
(Nie, jeśli tylko patrzysz na nową sukienkę. Ale jeśli to patrzenie wywołuje u ciebie niezadowolenie, zazdrość i chęć posiadania, wtedy staje się to pożądaniem.)
Jeśli poprosiłeś Pana Jezusa, aby stal się twoim Zbawicielem i
widzisz inne dzieci z ubraniami z etykietą znanego projektanta lub widzisz jakąś nową grę, której nie masz, nie pozwól, aby
diabeł prowadził cię do pożądania. Pomyśl tylko o wszystkich
dobrych rzeczach, które Bóg ci już dał. (Pokaż pomoc wizualną do
głównej prawdy.) Podziękuj Mu za Jego życzliwość i dobroć dla
ciebie! Bądź gotów podzielić się z innymi tym, co masz! Czy
jesteś gotów pożyczyć lub nawet oddać część twoich małych
skarbów?

GPZ

(Możesz zachęcić dzieci do przyniesienia zabawek, gier albo używanej odzieży w dobrym stanie, które będzie można przekazać na cele charytatywne w
twojej okolicy. Pamiętaj, aby poinformować o tym rodziców. Będzie to wspaniałym przeżyciem duchowym dla wierzących dzieci w twojej grupie.)
(☺ Pamiętaj, że młodsze dzieci mogą też chcieć dać, ale niekoniecznie rozumieją, że nie będą mogły zabrać swoich darów z powrotem!)

Ilustracja 6-3
Trudno jest nie złamać Bożego przykazania, które mówi nam, abyśmy nie
pożądali. Czy zauważyliście, jak często w telewizji, czasopismach albo na
stronach internetowych pojawiają się reklamy z informacją, że nie możesz
być szczęśliwy bez butów sportowych jakiejś wyjątkowej marki, albo że rozpaczliwie potrzebujesz ubrania zaopatrzonego w markową etykietkę?
(Byłoby dobrze, gdybyś mógł pokazać kilka reklam z czasopism lub wymienił jakieś nazwy marek ubrań, butów, itp., które są reklamowane w telewizji i wydaje się, że są szczególnie skierowane do dzieci i młodzieży.)

Oczywiście ludzie, którzy zamawiają te reklamy usiłują sprzedać ci swoje
produkty. Ale niestety, często prowadzą nas w ten sposób do grzechu pożądania. Reklamy są także skierowane do dorosłych. Reklamy krzyczą: „Kup
sobie większy samochód!”, „Potrzebujesz bardziej nowoczesnego komputera!”, „Wyjedź na wspaniałe wakacje w Grecji!”, „Zmień swoje meble w jadal-
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ni!” Bardzo często nie potrzebujemy wielu z tych rzeczy, do kupna których
reklamy próbują nas nakłonić.

GPZ, GPN

Bądźmy więc ostrożni kiedy oglądamy reklamy. Zadaj sobie
następujące pytania:
• Czy ta reklama sprawia, że zaczynam czuć się niezadowolony z
tych wszystkich dobrych rzeczy, które dał mi Bóg?
• Czy ta reklama nie zaczyna wywoływać u mnie chciwości i
zazdrości wobec innych?
Jeśli reklamy kuszą cię do pożądania rzeczy, przestań je oglądać lub
myśl o tych wszystkich dobrych rzeczach, które Bóg już ci dał.

GPN

Okaż dzieciom gotowość, że
możesz odbyć rozmowę z dzieckiem (zgodnie z akceptowaną w
twoim kraju Procedurą Ochrony
Dziecka).

GPZ

Wielu z nas, dorosłych chrześcijan, złamało Boże przykazanie, które
mówi nam, aby nie pożądać. Jestem pewien, że ty także je złamałeś.
Wszyscy jesteśmy grzesznikami i zasługujemy na Bożą karę z powodu nieposłuszeństwa wobec Jego prawa. Dzięki temu, że Pan Jezus
umarł, mamy możliwość przyjścia do Boga. Kiedy zgrzeszysz, musisz wyznać swój grzech Bogu i prosić Go o przebaczenie. Bóg jest
cierpliwy i dobry, i obiecuje, że przebaczy twoje winy, jeśli naprawdę
jesteś gotowy odwrócić się od grzechu i zaufasz Panu Jezusowi jako
swojemu Zbawicielowi.
Jeśli chcesz, abym porozmawiał z Tobą o tym, jak możesz odwrócić
się od grzechu i nawrócić się do Pana Jezusa, to przyjdź i porozmawiaj ze mną po zajęciach. Będę stał z przodu, gotowy z tobą porozmawiać i wyjaśnić ci lepiej, jak Pan Jezus może cię zbawić i zmienić.
Jeśli poprosiłeś już Pana Jezusa, aby stał się twoim Zbawicielem, twoje
grzechy są odpuszczone i jesteś na drodze do nieba. Ale, oczywiście,
szatan będzie kusił cię codziennie, abyś robił to, co nie jest właściwe:
w twoich myślach, słowach i czynach. On chce, abyś pożądał. Może
nawet kusić cię, abyś coś ukradł. Chce, abyś zapominał dziękować
Bogu za te wszystkie dobre rzeczy, które On ci już dał. Czyż to nie
cudowne, że Pan Jezus mieszka w tobie przez Ducha Świętego? On
może pomóc ci w przezwyciężeniu pokus. Tak więc każdego dnia poświęć trochę czasu na rozmowę z Panem. Proś Go, aby pomagał ci
robić to, co jest słuszne i pomagał ci w stawaniu się coraz bardziej
podobnym do Pana Jezusa.
Czy widziałeś kiedykolwiek takie małe bransoletki z napisem
„WWJD”? Po angielsku oznacza to: „Co zrobiłby Jezus?” Co zrobiłby
Pan Jezus, gdyby był tutaj i to On znalazł się w sytuacji, w której ty
jesteś? Możesz nosić taką bransoletkę, a kiedy będziesz kuszony, możesz spojrzeć na nią i pomyśleć: „Co zrobiłby Jezus w tej sytuacji?”
Następnie możesz krótko pomodlić się: „Panie, pomóż mi tak właśnie postąpić.” On ci pomoże. Czasami może ci się nie udać. Pan będzie zasmucony, ale cię nie opuści. Kiedy zawiedziesz, powiedz Mu,
że jest ci przykro i poproś Go szczerze o pomoc, abyś następnym ra-
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zem zachował się lepiej. (Dobrze byłoby mieć przygotowane kilka bransoletek
„WWJD” żeby dzieci mogły je zdobyć jako nagrodę albo kupić.)

Ilustracja 6-4
Pewnego razu, kiedy Pan Jezus żył na ziemi, bogaty młodzieniec przyszedł i
zapytał Go: „Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby posiąść życie wieczne?” (Mateusza 19:16).
Było to bardzo dobre i bardzo ważne pytanie, prawda? Pan Jezus spojrzał
młodemu człowiekowi w oczy. Ponieważ Pan Jezus jest Bogiem, to może On
czytać w myślach człowieka. Ten młodzieniec był pełen pychy i myślał, że
wszystko było w jak najlepszym porządku, ale czytamy w Biblii, że Jezus go
miłował (Marek 10:21).
Pan Jezus dał dziwną odpowiedź na pytanie tego młodego człowieka.
Powiedział mu tak: (Przeczytaj werset z Biblii albo niech przeczyta go starsze dziecko.)
„Przestrzegaj przykazań” (Mateusz 19:17). W ten sposób Pan Jezus chciał
zmusić go do myślenia. Jest rzeczą niemożliwą, aby ktokolwiek był w stanie
przestrzegać wszystkich przykazań. Ten młody człowiek musiał uświadomić
sobie, że w ten sposób nie mógł osiągnąć życia wiecznego. Dlatego musiał
poprosić Pana Jezusa, aby dał mu życie wieczne, ponieważ jest ono darem
od Boga i nie można sobie na nie zasłużyć poprzez bycie dobrym lub przestrzeganie przykazań (Rzymian 6:23).
Ten młody człowiek wymyślił bardzo nierozsądną odpowiedź. Powiedział
tak: (Przeczytaj werset z Biblii albo niech przeczyta go starsze dziecko.) „Młody człowiek
oświadczył: To wszystko wypełniłem. Czego mi jeszcze brak?” (Mateusz
19:20).
Pan Jezus zapewne postanowił: „Spróbuję nakłonić go, aby się zastanowił,
czy rzeczywiście zachowywał wszystkie przykazania.” Prawdziwe znaczenie
przykazań można podsumować w dwóch zdaniach: „Będziesz miłował Pana
całym swoim sercem i całym swoim umysłem...” A drugie zdanie: „Będziesz
miłował bliźniego jak siebie samego!” Potem Pan Jezus powiedział: (Przeczytaj werset z Biblii albo niech przeczyta go starsze dziecko.) „idź, sprzedaj, co masz, i
rozdaj ubogim!” (Mateusz 19:21). Ten wymóg miał za zadanie sprawdzić,
czy on naprawdę miłował innych jak siebie samego. Potem Pan Jezus dodał:
„Potem przyjdź i naśladuj Mnie!”. To miało sprawdzić, czy on rzeczywiście
miłował Pana Jezusa bardziej niż siebie samego.
Ilustracja 6-5
Kiedy ten bogaty człowiek usłyszał te słowa, odwrócił się i odszedł smutny.
Przekonał się, że tak naprawdę łamał przykazania, ale nie chciał tego wyznać
Panu Jezusowi i nie chciał poprosić Zbawiciela, aby dał mu życie wieczne.
Dlaczego Bóg nadał nam te wszystkie przykazania, skoro nikt z nas nie jest
w stanie przestrzegać ich w doskonały sposób? Czy chodziło o to, aby nas
zasmucić, tak jak to się stało w przypadku bogatego, młodego dostojnika,
który niestety odszedł od Pana Jezusa? Nie, absolutnie nie! Bóg dał nam
przykazania, aby pomóc nam w zrozumieniu, że naprawdę jesteśmy grzesznikami i w uświadomieniu sobie, że potrzebujemy Pana Jezusa, aby zbawił
nas od kary, na którą zasłużyliśmy. Nikt z nas nie mógłby odpowiedzieć z
pychą, jaką pielęgnował młody dostojnik: „Przestrzegałem wszystkich tych
przykazań!” Na pewno nie! Powtórzmy niektóre z rzeczy, których się uczyliśmy.
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PU N K T K U LM I NAC YJ NY

GPZ, GPN

(Niech dzieci powtórzą pierwsze dwa przykazania.)

1. „Nie oddawaj czci innym bogom obok Mnie” (Wyjścia
20:3).
2. „Nie rzeźb sobie bóstw ani nie czyń żadnych wyobrażeń”
(Wyjścia 20:4).
Te dwa przykazania uczą nas, że jest tylko jeden Bóg i
mamy Go miłować z całego serca i tylko Jego uwielbiać.
Czy możesz naprawdę powiedzieć, „Zawsze miłowałem
Boga z całego serca i uwielbiam tylko Jego?” (☺ Młodsze
dzieci nie rozumieją pytań retorycznych. Zamiast pytać dzieci, czy
zachowały przykazania, wyjaśnij, że nikt nie zachował przykazań doskonale, oprócz Jezusa.)
(Niech dzieci powtarzają każde przykazanie, które będziesz przypominać.)

3. „Nie używaj imienia Pana, twojego Boga, nadaremnie”
(Wyjścia 20:7).
Trzecie prawo mówi nam, że nie powinniśmy używać Imienia Boga lub Jezusa Chrystusa w niewłaściwy sposób. Czy
zdarza ci się czasami łamać to przykazanie?
4. „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić” (Wyjścia 20:8).
Czwarte prawo mówi nam, że mamy spędzać niedzielę we
właściwy sposób chodzić do kościoła, wypoczywać i czynić
dobrze innym. Czy spędzasz niedziele we właściwy sposób?
5. „Szanuj swojego ojca i matkę” (Wyjścia 20:12).
Piąte prawo mówi nam, że mamy czcić i słuchać rodziców.
Czy zawsze tak postępujesz?
6. „Nie morduj” (Wyjścia 20:13).
Szóste prawo mówi nam, że nie wolno zabijać. Pan Jezus
wyjaśnił, że to oznacza, iż nie powinniśmy nienawidzić innej osoby. Czy przestrzegasz tego prawa w swoich myślach
i w swoim sercu?
7. „Nie cudzołóż” (Wyjścia 20:14).
Siódme prawo mówi, że nie wolno popełniać cudzołóstwa.
Pan Jezus wyjaśnił, że nie powinniśmy pozwalać sobie na
„brudne” myśli i pielęgnować je w swoich umysłach. Jak to
jest u ciebie?
8. „Nie kradnij” (Wyjścia 20:15).
Ósme prawo mówi, że nie wolno kraść. Czy zdarzyło ci się
coś ukraść?
9. „Nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu”
(Wyjścia 20:16).
Dziewiąte prawo mówi nam, że nie wolno nam opowiadać
kłamstw o innych. Czy zdarzyło ci się, że obarczyłeś winą
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kogoś za coś, co sam zrobiłeś?
10. „Nie pożądaj” (Wyjścia 20:17).
Dziesiąte prawo mówi nam, abyśmy nie pożądali. Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak bardzo, że pomyślałeś: „Nie
wiem jak będę mógł dalej żyć, jeśli tego nie dostanę?”
Z AKO Ń C Z E N I E

Ilustracja 6-6
Wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Zbawiciela. Każdy człowiek
żyjący na ziemi (z wyjątkiem Pana Jezusa) złamał niektóre lub wszystkie
Boże przykazania. Bóg wiedział, że tak się stanie, kiedy nadał prawa i przekazał je Mojżeszowi. W tym samym czasie nadał Dziesięć Przykazań, a także
udzielił Mojżeszowi innych bardzo ważnych wskazówek.
Powiedział Mojżeszowi, aby codziennie rano i wieczorem, każdego dnia,
każdego roku, Izraelici składali w ofierze na ołtarzu baranka (Wyjścia 29:3839). Bóg pokazał ludziom, że choć zasłużyli na śmierć z powodu swojego
grzechu, to baranek umierał za nich. Śmierć tych baranków była obrazem
tego, co Pan Jezus, Bóg Syn, miał zrobić setki lat później. Pan Jezus, który
był również nazwany „Barankiem Bożym”, przyszedł z nieba na ziemię, aby
prowadzić doskonałe życie, a potem umrzeć na krzyku.
Kiedy pomyślisz o tym, to również uświadomisz sobie, że złamałeś wszystkie lub prawie wszystkie z Dziesięciu Przykazań.
Bóg jest Bogiem świętym i On musi ukarać grzech. Ale kiedy
Pan Jezus umierał na krzyżu, Jego Ojciec, Bóg, włożył na Niego straszny ciężar wszystkich grzechów, które ty i ja popełniliśmy. Pan Jezus został ukarany zamiast ciebie. Tak więc, jeśli
nigdy nie zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi,
przyjdź do Niego dzisiaj i poproś Go, aby cię zbawił od grzechu i dał ci życie wieczne. Możesz pomodlić się tak:

GPN

„Drogi Panie, wiem, że złamałem wiele przykazań. Żałuję tego! Zasługuję na karę. Dziękuję, że zostałeś ukarany za
mnie, kiedy umarłeś na krzyżu. Przepraszam, chcę abyś oczyścił moje serce z każdego grzechu abym miał je czyste. Proszę
abyś zamieszkał w moim czystym sercu i pomagał mi żyć tak
jak Tobie się podoba”.

PY TA N I A P O W TÓ R KO W E
1. Jak brzmi ósme przykazanie? („Nie kradnij” - Wyjścia 20:15).
2. Bóg powiedział swojemu ludowi, że nie wolno kraść. Dał im wszystko,
co było im potrzebne. Wymień dwie rzeczy, które Bóg im dał.
(W lekcji podane są przykłady, że Bóg wyprowadził ich z Egiptu na
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wolność; chronił ich przed wrogami, karmił, dawał im wodę ze skały,
prowadził przy pomocy wielkiego słupa ognia).
3. Jak brzmi dziesiąte przykazanie? („Nie pożądaj” - Wyjścia 20:17).

Gra do powtórki
„Odłóż to z powrotem!”
Materiały:
• Słodycze (czekolada, guma do
żucia, lizak, itp.) lub różne małe
zabawki.
Instrukcje:
Niech każde dziecko wybierze
jedną rzecz z wymienionych
powyżej. Powiedz im, że są dzieci,
które natychmiast chcą mieć to, co
zobaczą w sklepie albo czują pokusę,
by to zabrać lub nawet to kradną.
Ważne jest, by przeciwstawić się
takim pokusom. Właśnie dlatego,
będziemy to ćwiczyć. Dziecko, które
da poprawną odpowiedź, musi
oddać to, co wybrało. Przy pytaniach
z długimi lub wieloma możliwymi
odpowiedziami zachęć do udziału
różne dzieci, tak by mogły ćwiczyć
oddawanie czegoś. Na koniec gry
każdy musi oddać swoją małą rzecz
z powrotem. Później, w innej części
spotkania, pozwól wybrać im nalepkę,
którą będą mogły zabrać do domu.

4. Co to znaczy „pożądać?” (Pragnąć z całego serca czegoś, co ma ktoś
inny i zazdrościć mu tego).
5. W jaki sposób te dwa przykazania są ze sobą powiązane? (Pożądanie
często może prowadzić do kradzieży).
6. Jakie pytanie powinieneś sobie zadać, kiedy oglądasz reklamy w telewizji? (Czy dana reklama nie sprawia, że czuję się niezadowolony
z dobrych rzeczy, które dał mi Bóg? Czy nie zaczynam być chciwy i
zazdrosny?).
7. W jaki sposób „bogaty młodzieniec” chciał osiągnąć życie wieczne i
wejść do nieba? (Dzięki przestrzeganiu przykazań).
8. W jaki sposób Pan Jezus pokazał mu, że nie przestrzegał przykazań?
(Pan Jezus uświadomił mu, że tak naprawdę nie miłował Go bardziej
niż siebie samego. Powiedział mu: „Sprzedaj, co masz, i rozdaj ubogim...
potem przyjdź i naśladuj mnie!”.
9. W jaki sposób otrzymujemy życie wieczne? (Jest to dar od Boga otrzymany po modlitwie).
10. Kto zapłacił za ten dar? (Pan Jezus).

Z A J Ę C I A D O D AT KO W E
Wybierz jedno z poniższych zajęć dodatkowych – to, które najlepiej pasuje do twojej grupy.

Opcja 1: Właściwa reakcja na reklamy. Wyobraź sobie, że ty (nauczyciel) jesteś
spikerem prezentującym reklamy w telewizji. (Spoglądaj z góry monitora telewizyjnego albo
posłuż się w tym celu pudłem). Dzieci mają pomyśleć o właściwej reakcji na reklamy, wykazując radość zadowolenia i wdzięczności dla Boga i dla swoich rodziców. Kiedy dzieci wyrażą
swoje odpowiedzi po pierwszej reklamie, może będzie konieczne, by pomóc im zanim przejdą do
następnej. Po każdej reklamie sugerujemy właściwą odpowiedź.

• (Podnieś parę butów sportowych.) „Oto najlepsze buty, jakie można kupić!
Dzięki nim możesz nawet stać olimpijczykiem, ale musisz mieć takie
buty!”(Sugerowana odpowiedź: „Jestem wdzięczny za dobre buty sportowe, które już mam. Moi rodzice są dla mnie wyjątkowi. Naprawdę
nie uważam, abym potrzebował nowych butów).
• (Pokaż tabliczkę czekolady.) „Takiej czekolady potrzebujesz, abyś miał dość
energii! Nie ma takiej drugiej czekolady na całym świecie! Zamów ją
już dziś!” (Sugerowana odpowiedź: „Tak naprawdę to jej nie potrzebuję! Bóg pomógł moim rodzicom, że mają dobre zarobki i mamy sporo
dobrego jedzenia. Zresztą, czekolada nie jest zbyt dobra dla moich
zębów, a w dodatku mogę od niej przytyć!).
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• (Pokaż parę dżinsów lub jakieś inne ubranie.) „Te spodnie to najnowszy krzyk
mody. Wszyscy twoi przyjaciele w szkole wkrótce będą je nosić. Musisz
kupić je natychmiast!” (Sugerowana odpowiedź: „Nie potrzebuję ubierać się tak jak inni. Bóg chce, abym był zadowolony z tego, co mam,
nie zazdrościł innym i nie pożądał tego, co oni mają).
Opcja 2: Czy jesteś zadowolony? Daj każdemu dziecku kartę pracy i
ołówek. Powiedz im, że nie muszą pokazywać nikomu tego, co napiszą na
swojej karcie. Powiedz im, aby zbadali swoje życie z punktu widzenia pożądania. W drugiej kolumnie dzieci powinny odhaczyć te rzeczy, z których
są zadowolone, a także napisać, dlaczego są z nich zadowolone. W trzeciej
kolumnie powinny odhaczyć rzeczy, z których nie są zadowolone i wypisać, jakiej zmiany by chciały. Po uzupełnieniu karty, zapytaj ich, czy chcą
się czymś podzielić z grupą. Zachęć ich, aby dziękowały Bogu za wszystkie
te rzeczy, które zaznaczyły w pierwszej kolumnie. Pomóż im również w
upamiętaniu. Powiedz im, aby zbadały swoje serca w powiązaniu z rzeczami, które odhaczyły w trzeciej kolumnie. Jeśli odkryły w sobie nienawiść,
zazdrość, złość, itp., to powiedz im, aby wyznały to Bogu i prosiły Go, aby
uwolnił ich z (ciągłego) niezadowolenia.
Opcja 3: Rozwiązanie dla zazdrości. Zacznij zbierać pieniądze lub rzeczy
przez pewien okres czasu na określony cel. Powiedz dzieciom o generalnej
zasadzie: im więcej masz, tym więcej chcesz i tym mniej myślisz o potrzebach innych. Możemy złamać tę zasadę, jeśli nauczymy się dawać regularnie
pieniądze lub rzeczy. Możemy zacząć zbierać na potrzeby misjonarza, dla
organizacji pomagającym biednym żyjącym w naszym sąsiedztwie, itp. Pomocne jest, jeśli „pudełko na dary” znajduje się w klubie wraz ze wszystkimi
potrzebnymi informacjami na nim.

Z A J Ę C I A D O D AT KO W E
D L A M ŁO D S Z YC H D Z I E C I
Wybierz jedno z poniższych zajęć dodatkowych – to, które najlepiej pasuje do twojej grupy.

☺ Pokoloruj obrazek — powtórz przykazanie. Daj dzieciom do

pokolorowania w domu kopię zwizualizowanych cyfr „8“ i „10“ lub zachęć
je do zrobienia tego na zajęciach klubu. Jeśli robicie to na zajęciach, to niech
pomocnik pozbiera cyfry do segregatora, żeby rozdać na następnym spotkaniu.

☺ Torba wdzięczności. Poproś każde dziecko po kolei, aby podeszło

i wybrało coś z torby, a potem wszyscy mówią: „Dziękujemy ci Boże, za
___“ (dodaj nazwę, za co dziękujemy).

N I E Z W YK ŁY C Z A S
Okradanie Boga. (Zaśpiewajcie piosenkę o oddawaniu siebie Bogu lub o pragnieniu
życia dla Boga). Dzisiaj mówimy o kradzieży. Wielu ludzi mówi, że nigdy nic
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nie ukradło. To może być prawdą, jeśli chodzi o własność innej osoby, ale
czy zdajecie sobie sprawę, że mogliście ukraść rzeczy należące do Boga? Pamiętajcie, pragnienia nie są jeszcze grzechem, ale nie pozwólcie im przerodzić się w pożądanie. Bóg i Jego Słowo może pomóc wam lepiej zrozumieć,
czym jest kradzież i pożądanie i odrzucić pokusę. (Rozdaj dzieciom kartę pracy
i przeznacz trochę czasu na rozmowę na następnym spotkaniu. Sugerowane odpowiedzi są
zamieszczone poniżej).

Wyjścia 19:5
• Ziemia i to, co jest na ziemi – przyroda, zwierzęta, ludzie, pożywienie, woda, itp.
• On jest właścicielem, bo wszystko stworzył.
Aggeusza 2:8 i Malachiasza 3:10
• Jeśli nie używam pieniędzy na to, na co są przeznaczone.
• Dziesiąta część wypłaty, zysku, kieszonkowego, itp.
Izajasza 42:8
• Chwała i cześć.
• Jeśli mówię, że to dlatego, że nauczyłem się wszystkiego bardzo
dobrze i uważam, że jestem bardzo bystry, to okradam Boga z
chwały.
1 Koryntian 4:7
• Siła, zdrowie, głos, język, kolor moich oczu, itp.
• Bóg zaaranżował pracę dla moich rodziców i wypłatę, żeby mogli
kupować dla nas jedzenie.
Filipian 4:11-13
• Nie, nie był - musi nauczyć się być zadowolonym.
• Z tego, że się czegoś nauczę.
• Moja relacja z Jezusem.
Psalm 28:6-7
• Dziękując Bogu.
Liczb 15:38-39
• Frędzle przyszyte do ich ubrań.
• Boża dobroć i miłość.
• Jeśli zapiszę w notatniku wieczorem, co doświadczyłem w czasie
dnia lub nauczę się wersetu biblijnego na pamięć, który opisuje
Bożą dobroć.

GRA
Wybierz jedną z poniższych gier - tę, która najlepiej pasuje do twojej grupy.

Opcja 1: Torba wdzięczności. Poproś dziecko, by wyciągnęło jeden
przedmiot z torby. Wtedy grupa lub dziecko dziękuje w modlitwie za ten
przedmiot, na przykład...
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• Zdjęcie malutkiego dziecka: Boże, dziękuję Ci za moją małą
siostrzyczkę. Lub: Boże, dziękuję Ci, że stworzyłeś takie kochane
dzieci. Lub: Boże, dziękuję Ci, że mój mały braciszek mnie rozśmiesza.
• Biblia: Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo. Lub: Boże, dziękuję Ci,
że mogę czytać Twoje Słowo w moim własnym języku.
Poproś, by dzieci napisały na paskach papieru rzeczy, za które grupa mogłaby podziękować. Włóż je do torby, wyciągajcie je i dziękujcie.
Opcja 2: Niezwykłe sytuacje dziękczynne. Niech dzieci ustawią się
w grupach po trzy/cztery osoby. Zadanie polega na tym, by pomyślały o
codziennych sytuacjach, za które się nigdy nie dziękuje. Podaj to jako wyzwanie dla innych grup. Próbujcie znaleźć więcej niż jedną odpowiedź. Na
przykład:
• Dlaczego masz dziękować za zmywanie? Bo to oznacza, że miałeś
coś do jedzenia, bo to oznacza, że masz naczynia i bieżącą wodę.
• Dlaczego masz dziękować za kłótnie z rodzicami na temat jedzenia, którego nie chcesz jeść? Bo to oznacza, że mam rodziców, że
dbają o moje zdrowie i o to, co jem, bo mama/tata mieli chęć, by
przygotować nam obiad.

Z A J Ę C I A P L A S T YC Z N E
Wybierz jedno z poniższych zajęć plastycznych – to, które najlepiej pasuje do twojej grupy.

Opcja 1: Dziękczynny zegar. Niech dzieci najpierw zrobią korpus i
dwie wskazówki zegara. Niech je wytną i przymocują wskazówki do zegara (najlepiej wąsami z teczek biurowych). Wyjaśnij dzieciom, że ten zegar
przypomina im o wielu prezentach od Boga. Mogą przykleić małe obrazki
na zegarze albo w domu w czasie tego tygodnia i pokazać swój zegar innym
na następnym spotkaniu. Mogą nakleić obrazki na tych zajęciach. Każdego
dnia mogą przesuwać obie wskazówki na dwa obrazki i dziękować Bogu za
to, co te dwie wskazówki pokazują.
Opcja 2: Dziękczynne okulary. Zobacz poniższą lekcję poglądową.

L E KC J A P O G L Ą D O WA
Zmień swoje okulary! Czego potrzebujesz, jeśli masz problemy ze swoim
wzrokiem? (Posłuchaj odpowiedzi dzieci). Tak, okularów. (Pokaż okulary). Dobre
okulary pomagają lepiej widzieć. Poprawiają wzrok. Tak samo jest z twoim
duchowym wzrokiem. Wszyscy, jak wiecie, rodzimy się grzeszni. Grzech
oddziałuje na całą naszą naturę. Nasz duchowy wzrok jest również zepsuty.
Jesteśmy wszyscy kuszeni do pożądania i od czasu do czasu pożądamy i
łamiemy dziesiąte przykazanie. (Włóż pierwszą parę okularów: „Ja to chcę!”) Biblia
ma rację, gdy mówi, że źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To

89

Lekcja 6

one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech (Jakub 1,1415). To zawsze jest prawdą. Nie zależy to od tego, czy wierzysz w Jezusa czy
nie. Jeśli masz stale włożone te okulary, twój wzrok będzie niszczył się coraz
bardziej i będzie wpływał na całe twoje życie. Możesz stać się w końcu osobą
bardzo chciwą, samolubną, zazdrosną i zawistną.
Możesz jednak mieć lepsze okulary, które sprawią, że twój wzrok całkiem
inny – i to zależy od tego, czy uwierzysz w Jezusa czy nie. Tylko Jezus może
dać ci te okulary i uczyć cię, jak ich używać. (Zamień okulary z napisem: „Ja to
chcę!” na okulary z napisem: „Dziękuj!”) Te okulary będą zawsze przypominać ci, co
Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu i że, ze względu na Jezusa, Bóg chce dać ci
wszystko, czego potrzebujesz do fizycznego i duchowego życia i szczęścia.
Możesz także żyć i doświadczyć tego, co król Dawid: „Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie” (Psalm 23:1). Jeśli nauczyłeś się prowadzić
wdzięczne życie, to nastąpi bardzo wielka zmiana – nie tylko dla ciebie, ale
także dla tych, którzy żyją wokół ciebie.
(Możesz zrobić okulary „Dziękuj” z dziećmi na zajęciach plastycznych. Okulary będą przypominać im o tym, że mają zmienić swój sposób patrzenia na rzeczy. Najlepszym lekarstwem na
bycie pożądliwym jest wdzięczność.)
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Czy jesteś zadowolony?

(Lekcja 6—Zajęcia dodatkowe)

Czy jesteś zadowolony?
Jestem zadowolony …
(napisz dlaczego)

Nie jestem zadowolony…
(napisz czego chcesz)

Smartfon
Tablet
Odtwarzacz DVD
Dyktafon cyfrowy
Słuchawki
Moje ubranie
Mój pokój
Nasz dom
Obowiązki domowe
Moi rodzice
Moja rodzina
Codzienny pokarm
Mój wolny czas
Mój plan tygodnia
Moja szkoła
Moi nauczyciele
Moi koledzy szkolni
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Czy jesteś zadowolony?

(Lekcja 6—Zajęcia dodatkowe)

Czy jesteś zadowolony?
Jestem zadowolony …
(napisz dlaczego)

Nie jestem zadowolony…
(napisz czego chcesz)

Moje oceny w szkole
Bóg
Moja Chwila Skupienia
Modlitwa
Moje ciało
Moje włosy
Moja skóra
Kolor mojej skóry
Moja narodowość
Mój język ojczysty
Mój wiek
Moje zdolności
Pilność
Kreatywność
Moje ruchy oraz postawa
Mój wzrost
Moje obawy
Co jest dobre, co jest złe
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Okradanie Boga

(Lekcja 6—Niezwykły Czas)

Okradanie Boga

Czy zrozumiałeś już kiedyś, że możesz okradać Boga? Czy to w ogóle możliwe?
Przeczytaj jeden fragment dziennie i odkryj.

Wyjścia 19:5
Co należy do Boga (ogólnie i konkretnie)? �����������������������������������������
Więc kim jest Bóg i dlaczego? ���������������������������������������������������

Aggeusza 2:8 i Malachiasza 3:10
W jaki sposób możesz kraść pieniądze Bogu? ���������������������������������
Co to jest „dziesięcina”? ��������������������������������������������������

Izajasza 42:8
Co należy do Boga? �����������������������������������������������������
W jaki sposób możesz to ukraść od Boga, np. gdy zdobędziesz w szkole dobrą ocenę? ��
����������������������������������������������������������������������

1 Koryntian 4:7
Zapisz 5 rzeczy, o których nigdy nie myślałeś, że otrzymałeś je od Boga. ������������
����������������������������������������������������������������������
Czy twoje pożywienie pochodzi od Boga? W jaki sposób? �����������������������

Zwalczanie pożądliwości

W lekcji dowiedziałeś się, że samo pragnienie czegoś nie jest jeszcze grzechem - lecz nie pozwól, żeby zamieniło się w
pożądanie. Bóg i Jego Słowo mogą pomóc ci walczyć z pokusami.

Filipian 4:11-13
Czy Paweł był automatycznie zadowolony z okoliczności swojego życia? ������������������
Z czego powinieneś być zadowolony w nieprzyjemnych okolicznościach? �����������������
Co może sprawić zadowolenie twojemu sercu? ��������������������������������������

Psalm 28:6-7
Jak możesz walczyć z pożądaniem? ���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

Liczb 15:38-39
Co pomagało Izraelitom pamiętać Boże przykazania? ���������������������������������
O czym przypominają nam przykazania? �������������������������������������������
Czy możesz pomyśleć o czymś, co pomoże ci myśleć o Bożej dobroci? ��������������������
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Dziękczynny zegar

Co jest dobre, co jest złe

(Lekcja 6—Zajęcia plastyczne)
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Zmień swoje okulary!
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(Lekcja 6—Lekcja poglądowa)
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Ja jestem Pan, twój
Bóg …
Nie morduj.

Nie oddawaj czci
innym bogom
obok Mnie.
Wyjścia 20:2-3

Nie rzeźb sobie
bóstw …

Wyjścia 20:13

Nie cudzołóż.

Nie składaj temu pokłonów
ani nie oddawaj czci …

Wyjścia 20:4-6

Wyjścia 20:14

Nie używaj imienia
Pana, twojego
Boga, nadaremnie,

Nie kradnij.

gdyż Pan nie pozostawi bez
kary tego, kto używa Jego
imienia nadaremnie.
Wyjścia 20:7

Pamiętaj o dniu
szabatu, aby go
święcić.

Wyjścia 20:15

Nie poświadczaj
nieprawdy przeciw
swojemu bliźniemu.

Pracuj sześć dni i wtedy
wykonuj wszelką swoją
pracę, ale siódmy dzień
przeznacz na szabat dla
Pana, twojego Boga …
Wyjścia 20:8-11

Wyjścia 20:16

Szanuj swojego
ojca i matkę,
by dzięki temu długo żyć na
ziemi, którą Pan, twój Bóg,
ci daje.
Wyjścia 20:12

Nie
pożądaj …

Wyjścia 20:17
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