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PODEJRZANE ZAPACHY 
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175.  

WERSET PAMIĘCIOWY „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam” (1 J 1, 9). 

PRZESŁANIE BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 
 

CELE Dzieci: 
wiedzą, że życie w społeczności z innymi obejmuje przyznawanie się do błędów i chęć ich 
naprawy. 
czują potrzebę wyznania błędu i jego naprawy. 
reagują, przyznając się do błędu i ufając Bogu, że pomoże znieść konsekwencje. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

 
 
 

 
TA LEKCJA JEST NA 

TEMAT 
 
 
 
 
 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 

Jonasz płynący statkiem do Tarszyszu właśnie powiedział żeglarzom, że to on jest odpowiedzialny 
za straszny sztorm, ponieważ uciekł, zamiast wypełnić Bożą wolę. Mówi im, żeby go wyrzucili za 
burtę, a sztorm się skończy. Żeglarze nie chcą tego zrobić i próbują dobić do brzegu. Dopiero gdy 
Jonaszowi udaje się przekonać ich, aby go wyrzucili – statek i ludzie zostają ocaleni. Bóg posyła 
wielką rybę, która połyka Jonasza, a po trzech dniach wypluwa go na suchy ląd. 
 
SPOŁECZNOŚCI. 
W odpowiedzi udzielonej żeglarzom Jonasz wskazał Boga Jahwe jako prawdziwego Boga, który 
wszystkim włada. W następstwie żeglarze uznają Pana i składają Mu hołd. Aby ocalić innych 
płynących z nim ludzi, Jonasz był gotów przyznać się do winy i poświęcić swoje życie. Bóg domaga 
się od nas, abyśmy przyznawali się do naszych błędów i byli gotowi je naprawić. Kiedy chcemy tak 
czynić, możemy być pewni, że Bóg nam przebaczy i będzie z nami. On ma rozwiązania, których nie 
jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. 
 
Zapis nie stwierdza, czy ryba została stworzona na tę okazję czy Pan zatrudnił istniejącą odmianę 
zdolną do połknięcia człowieka... Różne rodzaje ryb nie są zidentyfikowane. W języku hebrajskim 
używa się ogólnego terminu „ryba” (The SDA Bible Commentary, t. 4, s. 999, 1000). 
Zwyczajem starożytnych statków morskich było podróżowanie wzdłuż linii brzegowej, skąd statek 
miał niedaleko do lądu... Spokój przyszedł nagle, dlatego marynarze uznali go za akt boskiej 
interwencji (Tamże, s. 999). 
Modlitwa opisuje doświadczenie Jonasza podczas pobytu w ciele ryby. Uznaje on wyzwolenie za 
fakt dokonany. Fragmenty mówiące o odpowiedziach na modlitwę i o wybawieniu są 
prawdopodobnie wyrazem silnej wiary Jonasza w wybawienie i pewności, danej mu od Boga, że 
jego życie zostanie oszczędzone (Tamże, s. 1003). 
Ilekroć dzieci Boże są w potrzebie, mają cenny przywilej wołać do Niego o pomoc. Nie ma 
znaczenia, jak nieodpowiednie może być to miejsce, ucho miłosierdzia Bożego jest otwarte na ich 
wołanie. Jakkolwiek opustoszały i ciemny byłby to zakątek, może zostać zamieniony w prawdziwą 
świątynię przez modlące się dziecko Boże (Tamże, s. 1003). 
 

DEKORACJA SALI Zobacz: Lekcja 10.  

 

  



PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację 
wybranych zajęć wprowadzających. 

 

WPROWADZENIE 

Wybierz zajęcia odpowiednie dla swojej grupy: 

A. PUDEŁKO ZAGADKA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– kartonowe pudełko  
– plastikowe nieprzezroczyste 
reklamówki, a w nich: 
zabawkowa ryba, żelatyna, 
zabawkowa łódź, but do biegania 
lub tenisówka, bilet na statek lub 
autobus, glony morskie lub 
ugotowany szpinak, moneta 

Przełóż przedmioty z reklamówki do 
pudełka. Powiedz: Mam w pudełku 
podpowiedzi dotyczące naszej 
dzisiejszej historii. Kto potrafi 
zgadnąć, co jest w pudełku, tylko 
dotykając go rękami? Daj dzieciom 
czas, żeby zgadły, co jest w pudełku.  

Dzisiejsza historia będzie o kimś, kto zrobił 
duży błąd. Każde z tych rzeczy w pudełku to 
podpowiedź, o kim będziemy rozmawiać. 
Jak się czujecie, kiedy zrobicie błąd? Co z 
tym robicie? Czy łatwo jest komuś o tym 
powiedzieć? To prowadzi nas do naszego 
przesłania na dzisiaj: 
 

 
BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 
 
 

B.  ZA PRZYWÓDCĄ! 
 

Przebieg Podsumowanie 
Usiądźcie w kółku z dziećmi. Powiedz: Zrobię teraz coś. Osoba 
po mojej prawej stronie powtórzy to za mną i doda coś od 
siebie. Każda kolejna osoba zrobi po kolei to, co poprzednie, i 
doda coś od siebie. Kto się pomyli, odpada z gry. 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po 
postawieniu pytań: Czy łatwo było to wszystko 
zapamiętać? Jak się czujecie, kiedy się pomylicie? Czy 
łatwo jest przyznać się do pomyłki, do zrobienia czegoś 
źle? To prowadzi nas do naszego przesłania na dzisiaj: 
 

 
BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 
 
 

C.  NAPRAWDĘ MI PRZYKRO 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– papier 
–markery 
– kosz na 
śmieci 
– Biblia 

Rozdaj papier i markery, powiedz: 
Narysujcie lub napiszcie słowami o 
jakimś waszym błędzie. Nie pokazujcie 
tego nikomu. Dorośli mogą pomagać, jeśli 
jest taka potrzeba. Daj dzieciom czas. 
Postaw kosz na śmieci na środku pokoju. 
Powiedz dzieciom, żeby podarły swoje 
kartki i wrzuciły je do kosza, mówiąc: 
Przykro mi, postaram się już tego więcej 
nie zrobić. 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po 
postawieniu pytań: Jak się czujecie, kiedy przyznajecie się 
do błędu? Cieszycie się, że nikt inny nie musi o tym 
wiedzieć? Czy łatwo jest przyznać się do czegoś, co 
zrobiliśmy źle? Przeczytaj głośno 1 J 1, 9. Kiedy zrobimy 
coś, co zrani kogoś, nasza relacja z tą osobą ulega zmianie. 
Ale Bóg zawsze tak samo nam odpowiada. Kiedy prosimy 
Go, aby nam pomógł, On nie chowa urazy i nie będzie 
pamiętał naszych grzechów. To prowadzi nas do naszego 
przesłania na dzisiaj: 

 
BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 
 
 
 
MODLITWA 
 
Opowiedz o radościach i smutkach, o których dzieci opowiedziały ci na początku (jeśli wypada). Przeczytajcie ponownie wiersz 
pamięciowy. Daj dzieciom czas na to, by podzieliły się przemyśleniami ze studium z poprzedniego tygodnia. Pamiętaj o urodzinach, 
szczególnych wydarzeniach i osiągnięciach. Ciepło powitaj wszystkich gości. 

ŚPIEW 

Zaśpiewajcie kilka wybranych pieśni związanych z tematem lekcji. Propozycje: 
„Nas miłość uszczęśliwia” (pieśń nr 412 – Śpiewajmy Panu) 



„Chwała niech będzie Jezusowi”(s. 209 – Imię, które kocham). 
„Uwielbiajcie Pana” (pieśń nr 494 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 

DARY  
 
Do zebrania darów użyj przedmiotu związanego z morzem. 
 
MODLITWA  
 
Poproś dzieci, żeby pomyślały o czymś, co chciałyby naprawić w relacji z kimś innym. Powiedz: Z Bożą pomocą możemy wyznać 
nasze winy. I kiedy naprawdę żałujemy, On zawsze jest gotowy, by nam przebaczyć. Daj czas na cichą modlitwę, potem 
pomódl się głośno i proś Boga o pomoc w wyznaniu naszych błędów i naprawieniu ich. 

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 
PRZEBIEG 

Podziel uczniów na cztery grupy. Przydziel jedno z poniższych słów do każdej grupy. Za każdym razem, gdy usłyszą swoje słowo, 
wykonują następujące czynności: 
JONASZ – kręcą głową na NIE 
NINIWA – pocierają dłońmi tak, jakby otrzepywali je z brudu 
WIATR/FALE – dmuchają, wydając dźwięk wiatru i robiąc rękami fale  
ŻEGLARZE – kołyszą się z boku na bok 
 
PRZECZYTAJ LUB OPOWIEDZ HISTORIĘ:

Pewnego dnia Bóg przemówił do swojego sługi, 
proroka Jonasza [dzieci kręcą głową na NIE].  
„Jonaszu [kręcą głową na NIE], mam dla ciebie 
specjalną misję. Chcę, abyś udał się do miasta Niniwy 
[dzieci pocierają dłońmi tak, jakby otrzepywali je z brudu] 
i powiedział im, aby pokutowali ze swoje grzechy”. 

Jonasz [dzieci kręcą głową na NIE] usiadł i 
pomyślał: Nie lubię ludzi z Niniwy [dzieci pocierają 
dłońmi tak, jakby otrzepywali je z brudu]. Dlaczego Bóg 
chciałby ich uratować? On na pewno wie, co robi, ale 
jeśli pójdę do Niniwy [dzieci pocierają dłońmi tak, jakby 
otrzepywali je z brudu], Bóg może ocalić wszystkich, jeśli 
go posłuchają. Nie, trzeba uciec tak daleko, jak to 
możliwe. 

Więc Jonasz [dzieci kręcą głową na NIE] 
poszedł do portu w Joppie i wsiadł na pierwszy statek 
odpływający w kierunku przeciwnym do Niniwy [dzieci 
pocierają dłońmi tak, jakby otrzepywali je z brudu]. Był 
wyczerpany i wkrótce znalazł sobie spokojne miejsce do 
spania. Gdy tylko statek wypłynął w morze, zaczął wiać 
wiatr [dzieci dmuchają, wydając dźwięk wiatru], a fale 
[dzieci „robią” fale rękami] były coraz większe. 
Marynarze [dzieci kołyszą się] bali się. Nigdy nie widzieli 
takiej burzy. Bez względu na to, co robili, wiatr [dzieci 
dmuchają, wydając dźwięk wiatru] wył, a fale [dzieci 
„robią” fale rękami] stawały się coraz wyższe. [Poproś 
asystenta z aerozolem o lekkie spryskanie uczniów 
wodą]. 

Marynarze zaczęli wyrzucać wszystko za burtę. 
Wtedy kapitan znalazł Jonasza [dzieci kręcą głową na 
NIE] śpiącego mocno na dnie łodzi.  

– Obudź się i módl! – zawołał, próbując 
przekrzyczeć wycie wiatru [dzieci dmuchają, wydając 

dźwięk wiatru]. Jonasz [dzieci kręcą głową na NIE] 
obudził się. Zobaczył straszliwą burzę i zorientował się, 
że Bóg ją posłał. Wiedział, że nadciągnęła, ponieważ 
próbował uciekać przed Bogiem. 

Jonasz [dzieci kręcą głową na NIE] powiedział 
żeglarzom, że uciekał przed Bogiem i że jedynym 
sposobem na uciszenie burzy, jest wyrzucenie go za 
burtę, w morze.  

Wiatr [dzieci dmuchają, wydając dźwięk wiatru] 
dął mocniej, a fale [dzieci „robią” fale rękami] były coraz 
większe. Marynarze [dzieci kołyszą się] próbowali z 
całych sił pokonać burzę, ale w końcu zrezygnowali i 
zgodzili się wyrzucić Jonasza [dzieci kręcą głową na 
NIE] za burtę. 

Jonasz [dzieci kręcą głową na NIE] był bardzo 
niechętnym świadkiem, ale gdy morze się uspokoiło, 
marynarze [dzieci kołyszą się] uznali, że jego Bóg był 
prawdziwym Bogiem. I uczcili Go jako Stwórcę. Ale co z 
Jonaszem [dzieci kręcą głową na NIE]? 
Jonasz [dzieci kręcą głową na NIE] spadał w dół, w dół, 
do wody. Robiło się ciemniej i ciemniej. Nagle poczuł, że 
coś szturcha jego stopę. Następnie wszystko było ciepłe i 
lepkie. I pachniało okropnie. 

Chwilę zajęło Jonaszowi [dzieci kręcą głową na 
NIE], aby zorientować się, gdzie jest. Bóg wysłał wielką 
rybę, aby go połknęła. Jonasz [dzieci kręcą głową na 
NIE] był w środku ryby przez trzy dni. W tym czasie miał 
mnóstwo czasu do namysłu. Uświadomił sobie swój błąd 
i modlił się do Boga, prosząc o przebaczenie. Bóg 
przebaczył Jonaszowi [dzieci kręcą głową na NIE], a po 
trzech dniach ryba wypluła go na suchy ląd. Co się z nim 
stanie? Gdzie pójdzie?

 
 

 
 
 
 
 



TEKST BIBLIJNY 
 
 „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam” (1 J 1, 9). 
 

Materiały Przebieg 
– kolorowy papier  
– nożyczki  
– markery 
– akwarium lub 
przezroczysta miska 
– linka 
– klipsy/klamerki 
– Biblia 

Przed szabatem wytnij z kolorowego papieru 12 dużych kształtów ryb. Napisz po jednym słowie 
wersetu pamięciowego na każdej z nich. (Nie zapomnij o odnośniku do tekstu).  
Umieść „rybki” w akwarium. 
W szabat należy zawiesić sznurek lub nylonową żyłkę gdzieś w pokoju na takiej wysokości, żeby 
dzieci mogły łatwo tam dosięgnąć. 
Poproś 12 dzieci, aby przyszły, po jednym na raz, i wzięły „rybę” z akwarium i przypięły ją do linki 
(klamerką lub klipsem) we właściwej kolejności. Powtarzaj tę czynność, aż wszyscy poznają ten 
werset. 

 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Przebieg Podsumowanie 
Powiedz: Modlitwa Jonasza mówi nam więcej szczegółów na temat tej historii. 
Weźmy nasze Biblie i otwórzmy księgę Jonasza na 2 rozdziale. Przeanalizujemy 
każdy werset, a następnie swoimi słowami powiemy, co to znaczy. 
Niech dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać, pracują z tymi, które czytają lub z 
dorosłymi. Teksty i ich główne idee są tutaj zaznaczone: 
wers 2 – Jonasz był w rybie, gdy się modlił. 
wers 3 – Bóg go słyszał i odpowiedział (Jonasz myślał, że umrze). 
wers 4 – Jonasz opisuje, jak się czuł, kiedy spadał w dół morza. 
wers 5 – Jonasz ciągle wierzył w Boga i jego moc. 
wers 6 – Więcej opisu zatapiania się w morzu. 
wers 7 – Opadł na samo dno morza, ale Bóg go uratował. 
wers 8 – Jonasz modlił się do Boga, kiedy był w kłopocie. 
wers 9 – Ludzie, którzy czczą bożków zamiast Boga, nie będą zbawieni. Albo: Bóg 
odwróci się od tych, którzy czczą bożków. 
wers 10–11– Jonasz postąpi tak, jak prosił Bóg. Będzie posłuszny. Ryba wypluła 
Jonasza na brzeg. 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu 
na odpowiedzi po postawieniu pytań: 
Czy Jonasz prosił Boga, aby mu 
wybaczył? Skąd wiesz? Jaką 
obietnicę złożył Jonasz? Przeczytaj 
na głos 1 Jana 1, 9. Poproś 
ochotnika, aby wyjaśnił, co to znaczy. 
Powiedz: Tak, jeśli naprawdę 
będziemy żałować, Bóg wybaczy 
nam, gdy popełnimy błąd. I poprosi 
nas, abyśmy postępowali 
właściwie, tak jak Jonasz obiecał 
przestać uciekać i zrobić to, co 
Bóg chciał, aby zrobił. 
Zapamiętaj nasze przesłanie: 
 

 
BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 

A.  TWORZYMY WSPÓLNOTĘ 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– kartka w 
kształcie 
płatka 
– markery 
– klej 
 

Daj każdemu dziecku 
kartkę w kształcie 
płatka. Poproś, aby 
napisali lub 
narysowali coś, co 
opisuje sytuację, którą 
chcą naprawić. 
Przyklej płatki na 
tablicy, aby uzyskać 
kształt kwiatu. 
Przyczep kwiat w 
miejscu, w którym 
będzie widoczny dla 
wszystkich. 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Co myślisz o 
naszym kwiatku? Czy jest tak piękny, jak byś chciał? Czemu? Dlaczego 
powinniśmy starać się, aby naprawić te rzeczy? 
Z Bożą pomocą możemy przyznać się do naszych błędów. To nie usuwa 
konsekwencji tego, co zrobiliśmy, ale On nam przebacza i pomaga nam znaleźć 
coś dobrego lub nauczyć się czegoś z tego doświadczenia. 
Ten kwiat jest trochę jak nasze życie. Czasami robimy złe rzeczy. Ale nasze życie 
może być piękne, jeśli prosimy Boga, aby wybaczył nam i naprawił wszystko. On 
zawsze jest gotów przebaczyć i pomóc nam robić to, co słuszne. Poprośmy Go, 
aby pomógł nam teraz. 
Przeznacz czas na cichą modlitwę, a następnie módlcie się głośno, prosząc Boga, aby 
pomógł wam przyznać się do waszych błędów i naprawić je. Po modlitwie powiedz: 
Powiedzmy razem nasz werset pamięciowy. Otwórz 1 Jana 1, 9 i pomóż dzieciom 
wypowiedzieć ten werset. I pamiętajmy o naszym przesłaniu: 

 
BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B.  PRZEPRASZAM 

 
Materiały Przebieg Podsumowanie 

– paski papieru 
– długopis 
– ołówek 
– akwarium lub 
przezroczysta 
miska 
– Biblia 
 

Przed szabatem napisz na paskach papieru następujące 
krótkie scenariusze i umieść je w akwarium. Poproś dzieci, aby 
ciągnęły na zmianę papier z akwarium i odgrywały sytuację ze 
scenariusza, a następnie pokazały, jak poprawić sytuację. 
1. Przypadkowo zepsułeś jedną z dobrych potraw twojej matki. 
2. Zgubiłeś piłkę swojej siostry. 
3. Ty i twój ojciec kłóciliście się, gdzie należy zaparkować 
rower. 
4. Twój brat zostawił zabawkę na twoim łóżku. Rzuciłeś ją na 
podłogę, a ona się zepsuła. 
5. Powiedziałeś nieprzyzwoite słowa o jednym sąsiedzie 
innemu sąsiadowi. 
6. Zabrałeś wszystkie ciasteczka ze słoika z ciasteczkami i je 
zjadłeś. 
7. Ktoś popchnął cię na placu zabaw w szkole. Oddałeś mu. 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na 
odpowiedzi po postawieniu pytań: Jak 
się czujesz, kiedy popełniasz błędy? 
Czy łatwo jest przyznać, że się 
mylisz? Czemu? Kto może ci pomóc 
w poprawieniu sytuacji? Przeczytaj 
Jana 1, 9 na głos. Co oznacza „wierny i 
sprawiedliwy”? Co oznacza 
„nieprawość”? Czy Bóg wybaczy 
każdy błąd, który popełniamy? Czy On 
przebaczy je, nawet jeśli zostaną 
zrobione celowo? Podkreśl, że Bóg 
przebaczy każdy grzech, jeśli 
przyznajemy, że jesteśmy w błędzie i że 
naprawdę żałujemy grzechu. (Nie że 
nam przykro, że nas złapali!) 
Powiedzcie ze mną nasze przesłanie: 

 
BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
SERCE DO SERCA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– nożyczki – 
marker 
– wzór serca 
(s. 144 – 
wersja ang.)  
– różowy lub 
czerwony 
papier 

Rozdaj materiały, dając każdemu dziecku papier 
wystarczający do wycięcia dużego kształtu serca. (W 
razie potrzeby dzieci mogą zrobić więcej serc). Jeśli 
chcesz, wykonaj fotokopię na różowym lub czerwonym 
papierze na wzór serca ze strony 144 (wersja ang.) lub 
utwórz indywidualne wzory dla dzieci. W widocznym 
miejscu napisz poniższe słowa i każ dzieciom przepisać 
to na swoje serca. Następnie wytnijcie je. 
 
Kiedy popełnisz błąd, pamiętaj:  
Jezus cię kocha! 
Poproś go, aby przypomniał ci, jak bardzo! 
Powtórz 1 Jana 1, 9. 
 
Powiedz dzieciom, aby oddały swoje serca komuś, kogo 
widzą dzisiaj w kościele. Jeśli jest czas, niech dzieci 
zrobią więcej serc. 
 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na 
odpowiedzi po postawieniu pytań: Co jest 
napisane na twoim papierowym sercu? 
Upewnij się, że dzieci rozumieją, co 
skopiowały. Czy to jest wiadomość, którą 
chcesz udostępnić innym? Czemu? 
Pomyśl o kimś, z kim chcesz podzielić się 
swoim papierowym sercem. Kto to będzie? 
Co powiesz? Podziel się tym z kimś w 
swojej rodzinie lub przekaż to komuś 
dzisiaj w kościele. Podczas wręczania 
opowiedz historię Jonasza. Zachęć dzieci 
do uśmiechania się i aby mówiły krótko i 
konkretnie, gdy będą oddawać swoje serca. 
Powiedz: Powiedzmy jeszcze raz nasz 
werset z pamięci. Powtórzcie razem 1 Jana 
1, 9. I pamiętajmy o dzisiejszym przesłaniu: 

 
BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zaśpiewajcie: „Wejdź w serce me”. Pomódlcie się, prosząc Boga, aby pomógł dzieciom przyznać się do błędów. Dziękuj Bogu za 
Jego miłość i przebaczenie. 
 
 
 
 
 
 

NAUCZYCIELU! DWIE SPRAWKI: 
 

1. Możesz wyciąć kolejne dwie strony i dać je rodzicom, aby czytali z dzieckiem historię w tygodniu.  
Jest tam też lista zadań, które rodzic może wykonać z dzieckiem, aby pomóc mu zapamiętać historię biblijną.  

2. Drukując, możesz wybrać zakres stron: 6-7, a następnie, wybierz: dwie strony na jednej  
– wtedy możesz przekazać rodzicom, tylko jedną stronę ;). 



 

MATERIAŁY DO WŁASNEGO STUDIUM:  

 

Tekst źródłowy: Jonasz 1, 10–17; 2, E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 174–175. 

Tekst pamięciowy: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam” (1 J 1, 9). 

Przesłanie: BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 

 

PODEJRZANE ZAPACHY 

Sven powoli wchodził do kuchni. Naprawdę nienawidził zmywania naczyń i odkładał to tak długo, jak mógł. 
Jednak mama wkrótce miała wrócić do domu i spodziewała się, że gdy przyjdzie, będzie miała czystą kuchnię. 
Poszedł do zlewu, rozejrzał się posępnie i powoli włączył kran. 
Jeden z Bożych przyjaciół został poproszony o zrobienie czegoś, czego nie chciał zrobić. Być może tak właśnie 
się czuł.  

 
Jonasz uciekał przed Bogiem. Nie obchodziło go dokąd, póki był daleko od miejsca, w które wysłał go 

Pan. Znajdował się na łodzi płynącej do Tarszyszu, który był tak daleko od Niniwy, jak to tylko możliwe. 
Jak bardzo się mylił! Bóg wiedział dokładnie, gdzie był i co robił. Zesłał straszną burzę, by potrząsnąć tą 

łodzią. Marynarze byli przerażeni. Nigdy nie widzieli takiej burzy. Wyrzucili już sporo za burtę i dowiedzieli się, że 
to Bóg Jonasza zesłał burzę. Prorok sam im to powiedział. Zapytali:  

– Co zrobiłeś? Dlaczego twój Bóg jest na ciebie taki zły? 
– Uciekam od tego, co On chce, żebym zrobił – odpowiedział Jonasz. – Chciał, żebym pojechał do 

Niniwy, ale to takie straszne miejsce. Nie chciałam tam jechać. Więc uciekłem od Stwórcy lądu i morza. 
Jedynym sposobem na uspokojenie burzy jest wyrzucenie mnie za burtę. 

Fale wzniosły się wyżej. Wiatr wiał mocniej. Błyskawica błysnęła, a grzmot ryknął. Żeglarze starali się 
wiosłować jeszcze mocniej, kierując łódź do brzegu, ale nic to nie dało.  

– Jesteś pewien, że wyrzucenie cię za burtę zakończy tę straszną burzę? – zapytali żeglarze Jonasza. – 
Tak – odpowiedział Jonasz. – Musicie mnie wyrzucić za burtę.  

Ludzie uwierzyli Jonaszowi i błagali Boga o litość.  
– Nie obwiniaj nas za zabicie tego człowieka – modlili się. Potem wyrzucili Jonasza za burtę. 

Gdy tylko zniknął pod falami, wiatr natychmiast przestał wiać. Grzmoty i pioruny ustały. Morze stało się 
spokojne. Żeglarze nie mogli w to uwierzyć. Natychmiast pomodlili się do Boga Jonasza, obiecując mu służyć. 
Jonasz powoli opadał na dno. Było zimno, mokro i ciemno. Nagle poczuł się inaczej. Już nie tonął. Był w środku 
czegoś ciepłego i wilgotnego. Pachniało strasznie! Bóg przygotował wielką rybę, żeby połknęła Jonasza! 

Prorok zaczął myśleć o tym, co zrobił. Wiedział, że Bóg nadal go kocha, mimo że uciekł. Więc z wnętrza 
ryby modlił się: Dziękuję ci za wysłuchanie mojej modlitwy. Kiedy zatonąłem pod falami, byłem pewien, że umrę. 
Czułem wodorosty wokół nóg i coraz trudniej było mi oddychać. Dziękuję Ci za uratowanie mojego życia. Wiem, 
że jesteś najwspanialszym Bogiem. Jesteś Bogiem mocy, w przeciwieństwie do bogów z drewna i kamienia. 
Zrobię wszystko, co chcesz, żebym zrobił. Moje życie należy do Ciebie. Po trzech dniach wielka ryba wypluła 
Jonasza na suchy ląd.  

Marynarze cierpieli z powodu Jonasza. Ale dowiedzieli się też o prawdziwym Panu, Bogu, który stworzył 
ziemię i morze.  

Wszechmocny nadal kochał Jonasza. A prorok wciąż był częścią Bożej rodziny. Bóg nadal miał dla 
niego pracę do wykonania. Pan kocha nas w ten sam sposób. Należymy do Niego nawet wtedy, gdy popełniamy 
błędy. 
  



 

Tekst źródłowy: Jonasz 1, 10–17; 2, E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 174–175. 
Tekst pamięciowy: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam” (1 J 1, 9). 
Przesłanie: BÓG POMAGA MI PRZYZNAĆ SIĘ DO BŁĘDÓW I JE NAPRAWIĆ. 
 
 

ZADANIA DO WYKONANIA: 

SOBOTA 
 

• Z rodziną odwiedź miejsce, w którym można znaleźć ryby (jezioro, akwarium itp.). Znajdź ciche miejsce i przeczytajcie 
razem historię. Co było wielkim błędem Jonasza?  

• Porozmawiajcie o rybie, która połknęła Jonasza. Kto wysłał rybę? Przeczytaj tekst: Jonasz 2, 1. Przeczytaj Ew. Mateusza 
12, 40. Co Jezus powiedział o Jonaszu i wielkiej rybie? A o sobie?  

• Naucz wersetu pamięciowego swoją rodzinę. Dziękuj Bogu za Jego przebaczenie. 
 

NIEDZIELA  
 

• Na nabożeństwie przeczytaj pierwszy rozdział Księgi Jonasza. Spróbuj wyobrazić sobie wielkość ryby. Największym 
znanym dzisiaj zwierzęciem morskim jest płetwal błękitny, który może mieć 100 stóp długości. Poproś swoją rodzinę, aby 
pomogła ci zmierzyć 100 stóp. Jak to porównać do wielkości twojego domu, twojego kościoła, twojej szkoły?  

• Dowiedz się czegoś więcej na temat wielorybów. Jak oddychają? Jak ty oddychasz? Dlaczego Jonasz nie utonął?  
 
PONIEDZIAŁEK  
 

• Podczas nabożeństwa przeczytaj modlitwę Jonasza z Księgi Jonasza 2, 2–10. Opisz uczucia Jonasza, kiedy został 
wrzucony w morze. Czy Bóg jest z tobą, kiedy jesteś w mrocznych, strasznych miejscach? Przeczytaj ponownie werset 5. 
Co mówi na temat wiary Jonasza w Boga? Przeczytaj werset 9. Czego możemy się z tego nauczyć? Czy Bóg wybaczył 
Jonaszowi? Czy ci przebaczy?  

• Powiedzcie razem werset pamięciowy, a następnie dziękuj Bogu za Jego łaskę i przebaczenie. 
 

WTOREK  
 

• Poproś swoją rodzinę, aby użyła papieru i ołówka (nie pióra) do napisania 1 Jana 1, 8. Kiedy skończą, powiedz: „Och, 
miałem na myśli werset 9”. Niech wymażą gumką i napiszą werset 9. Przeczytaj na głos Rzymian 3, 23. Kto popełnia 
błędy? Kto grzeszy? Przeczytaj teraz werset 24. Kto zbawia nas od naszych grzechów? W jaki sposób? Przeczytaj Księgę 
Przysłów 3, 11.12. Kto pomaga nam usuwać i poprawiać nasze błędy? W jaki sposób? Czemu?  

• Dla zabawy opowiedzcie wspólnie historię Jonasza z punktu widzenia ryby. Każda osoba mówi po jednym zdaniu, dopóki 
historia się nie skończy. 

 
ŚRODA  
 

• Przed dzisiejszym nabożeństwem połóż trochę śliskich rzeczy w zamkniętej plastikowej torbie. Podczas nabożeństwa 
przeczytaj wspólnie Jonasza 2, 1. Następnie niech ktoś zamknie oczy i włoży rękę do plastikowej torby. Niech opisują, jak 
mogło wyglądać wnętrze dużej ryby. Co czuł się Jonasz? Jakie czuł zapachy?  

• Porozmawiajcie o swoich odczuciach, gdy znajdujecie się w przerażających lub mrocznych miejscach. Przeczytaj Izajasza 
41, 10. Co Bóg ci obiecał? 

 
CZWARTEK  
 

• Na nabożeństwie przeczytaj ponownie modlitwę Jonasza (Jonasza 2, 3–10). Posłuchaj fragmentów, które opisują Jonasza 
wpadającego do morza. Teraz przeczytaj Micheasza 7, 19 i List do Hebrajczyków 8, 12. Gdzie Bóg rzuca nasze 
odpuszczone grzechy? Jaką obietnicę złożył?  

• Daj każdej osobie pasek papieru i długopis. Niech piszą lub narysują coś, za co chcą otrzymać przebaczenie. Wrzuć 
papiery do miski z wodą. Co się dzieje? Jak to jest, gdy Bóg nam przebacza? Podziękuj Mu za Jego przebaczającą 
miłość. 

 
PIĄTEK 
 

• Na nabożeństwie rodzinnym przeczytajcie pierwszy rozdział Księgi Jonasza. Przydziel części do czytania: narrator, głos 
Boga, kapitan statku, Jonasz, marynarze. Następnie odegrajcie tę historię.  

• Powtórzcie razem werset z pamięci. Zaśpiewajcie „Bóg dobry jest” , zanim się pomodlicie. Dziękuj Bogu, że rzuca wasze 
grzechy głęboko w morze i nie będzie ich pamiętał.  

• Na specjalną przekąskę rodzinną przygotujcie bananowe łódki. Pokrój banana wzdłuż, rozprowadź masło orzechowe na 
każdej połówce i złóż kawałki razem. Polej sosem czekoladowym i smacznego. (Gałka lodów będzie idealnie pasować!) 


