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OGIEŃ PRZEBACZENIA 
 

ŹRÓDŁA: Księga Izajasza 6, E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 199–
203. 

WERSET 
PAMIĘCIOWY 

„Znika twoja wina, a twój grzech będzie odpuszczony” (Iz 6, 7 NBG). 
 

PRZESŁANIE Dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie, gdy o nie prosimy. 

CELE Dzieci: 
wiedzą, że Bóg obiecał nam przebaczyć i zmienić nasze życie. 
czują się zmienione przez Bożą miłość i łaskę. 
reagują, prosząc o Boże przebaczenie. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

Izajasz ma wizję w świątyni i widzi Pana siedzącego na tronie, otoczonego przez aniołów 
śpiewających „Święty, święty, święty jest Pan zastępów”. Świątynia jest wypełniona Bożą chwałą, a 
filary się trzęsą. Wtedy jeden serafin zbliża się do Izajasza i dotyka jego warg rozżarzonym węgielkiem 
z ołtarza, co symbolizuje oczyszczenie z grzechów. Izajasz odpowiada na ten dar łaski, mówiąc „Oto 
jestem, poślij mnie!”.  
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 

ŁASKI. 
Bóg obiecał przebaczyć Izajaszowi i oczyścić go z wszystkich jego grzechów. Pan daje nam tę samą 
obietnicę przebaczenia i oczyszczenia – dar, który każdy może otrzymać. 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 

Tron, towarzyszący serafowie lub aniołowie i święci podkreślali Bożą świętość. W czasie kiedy 
moralne i duchowe zepsucie było u szczytu, dla Izajasza ważne było, aby zobaczyć Boga w Jego 
świętości. Świętość oznacza moralną doskonałość, czystość i oddzielenie od grzechu. My również 
potrzebujemy odkryć Bożą świętość. Nasze codzienne frustracje, naciski środowiska i własne wady 
zmniejszają i zawężają nasze postrzeganie Wszechmocnego. Potrzebujemy biblijnego spojrzenia na 
Boga, aby wzmocnić się na tyle, by móc radzić sobie z problemami i zmartwieniami. Boża doskonałość 
moralna, właściwie widziana, oczyści nas z grzechu, omyje nasze umysły z problemów i umożliwi nam 
wielbienie i służbę [Life Application Study Bible, Notes and Bible Helps on Isa. 6:1-3 (NIV) (Wheaton, 
Ill.: Tyndale House Publishers, Inc., 2005), p. 1086]. 
 

DEKORACJA SALI Udekoruj pokój rzeczami występującymi w wizji Izajasza – chmurami, aniołami, ołtarzem, szczypcami, 
a wszystko to niech będzie pod napisem „ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY JEST PAN ZASTĘPÓW”. 
Ewentualnie przygotuj dużą wycinankę w kształcie wazy. Niech wszystkie dzieci napiszą na niej swoje 
imiona. Dodaj napisy: „TY JESTEŚ GARNCARZEM” oraz „MY JESTEŚMY GLINĄ”. Umieść różne 
naczynia gliniane w pokoju. 
 

 
  



PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, 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.  CZY WIESZ? 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- Biblie  
- kopie kształtów 
aniołów (s. 57 – 
wersja ang.). 
 

Przygotuj wcześniej kopie aniołów. Zegnij je na pół wzdłuż dłuższego 
boku. Na zewnętrznej stronie napisz: „Czy wiesz?”, a w środku 
każdego z nich napisz jeden z poniższych punktów: 
 

1) Bóg umieścił cherubina na wschód od ogrodu Eden, by strzegł 
dojścia do drzewa życia. 

2) Bóg powiedział Mojżeszowi, by umieścił po jednym aniele na 
bokach wieka Arki Przymierza. 

3) Bóg wybrał aniołów, by obwieścili narodziny Jezusa. 
4) Bóg wybrał aniołów, by powiedzieli apostołom, że Jezus 

powróci tak, jak Go widzieli odchodzącego do nieba. 
 

Jeśli chcesz, dodaj inne fakty na temat aniołów. Umieść wycięte anioły 
na ścianach w sali. Kiedy przyjdą dzieci, powiedz, żeby znalazły 
wycinanki i przeczytały to, co jest napisane w środku każdej z nich. 

Zapytaj po przeczytaniu 
informacji wewnątrz aniołów: Co 
było dla was nowe? (Wysłuchaj 
odpowiedzi). Bóg często posyła 
aniołów z przesłaniem miłości i 
łaski. Będziemy się dzisiaj 
uczyć o jednej z takich 
wiadomości. Otwórzmy Księgę 
Izajasza 6, 7. Przeczytaj na głos: 
Nasze przesłanie na dziś brzmi: 

 
Dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie, gdy o nie prosimy. 
 
(Alternatywna wersja: Zamiast faktów dotyczących aniołów, możesz użyć kształtów węgielków i zapisać fakty na ich temat. 
Przykładowo: tabletki z węglem mogą być stosowane jako lekarstwo na niestrawność lub w przypadku grypy żołądkowej; artyści 
używają cienkich patyczków z węgla do rysowania, które nazywają się węglem kreślarskim; brykiet węglowy jest źródłem ciepła i 
używany jest do gotowania na świeżym powietrzu; sproszkowany węgiel może służyć jako lekarstwo na użądlenia pszczół i ugryzienia 
komarów oraz używa się go do barwienia skóry, wykonywania tuszów czy farb). 
 
 

B.  JEZUS JAKO GUMKA DO ŚCIERANIA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- tablica do pisania 
- gumka do 
ścierania lub 
gąbka do tablicy z 
wyraźnym 
napisem Jezus 
- Biblie 

Poproś dzieci, by wypisały na tablicy rzeczy, za 
które ludzie potrzebują przebaczenia. Powiedz o 
bólu i problemach, jakie każdy z tych grzechów 
powoduje. Wyjaśnij, że kiedy tylko poprosimy, 
Jezus natychmiast wymazuje nasze grzechy. 
Kiedy to wytłumaczysz, użyj gumki lub gąbki i 
wymaż te grzechy z tablicy. 

Zapytaj: Czy kiedykolwiek myśleliście, że moc 
Jezusa działa jak gumka/gąbka? (Zaczekaj na 
odpowiedzi). Jak czujecie się z tym, że wasze 
grzechy zostały wymazane? (Ulga, wdzięczność, 
przebaczenie). Tak właśnie poczuł się bohater 
naszej dzisiejszej opowieści, kiedy doświadczył 
Bożej łaski. Przeczytajmy werset pamięciowy z 
Księgi Izajasza 6, 7. Przeczytaj na głos. Nasze 
dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
Dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie, gdy o nie prosimy. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
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 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„Bóg świat umiłował” (pieśń nr 270 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„Patrz, jak twój Zbawca prosi” (pieśń nr 167 ‒ Śpiewajcie Panu) 
 



MISJA 
Podziel się historią z książki „Mali misjonarze”. 
Zapytaj: Kto w tej historii został obdarowany Bożą łaską? Jak do tego doszło? 
 
DARY  
Powiedz: Dzisiejsze dary będą przeznaczone na wsparcie pracy dla Pana. 
 
MODLITWA  
Stańcie w kółku. Daj dzieciom możliwość pomodlenia się. Rozpocznij i zakończ krótką modlitwą.  
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 
PRZYGOTOWANIE 

 
Materiały Przebieg 

- kostium Izajasza i trzech aniołów w stylu z czasów biblijnych 
- kartonowe pudełko jako ołtarz  
- czerwony celofan  
- wiatrak 
- latarka 
- klasyczna muzyka religijna 
- szczypce 
- czarny papier  

Przygotuj wcześniej ołtarz z kartonu. Na wierzchu połóż 
czerwony celofan jako płomienie. Użyj wiatraka i latarki, by 
uzyskać na celofanie efekt płomieni. Kiedy będziesz 
opisywać ołtarz, weź szczypcami kawałek czarnego 
papieru kolorowego jako rozżarzony węgielek. 
 

 

OPOWIEDZENIE HISTORII  

Pewnego dnia Izajasz odwiedził świątynię. [Izajasz 
patrzy na ołtarz]. Nagle wydawało się, że stoi w niebie w 
olśniewającej sali tronowej i patrzy na Boga na swoim tronie! 
[Izajasz klęka z podniesionymi rękami]. Święty ołtarz z jednej 
strony miał jasnopomarańczowe płonące węgle, z których 
unosił się dym. [Wskaż na ołtarz z „ogniem” i rozgrzanymi 
węglami]. A co to były za jasne i lśniące stworzenia latające 
nad głową Boga, zawieszone w powietrzu? 

[Izajasz mruży oczy]. Izajasz przyglądał się 
stworzeniom. Wkrótce zdał sobie sprawę, że to serafini z 
sześcioma skrzydłami. Aniołowie śpiewali. [Włącz muzykę 
klasyczną]. Cała sala była wypełniona piękną muzyką. Było 
tak głośno i czuć było tak potężną moc, że drżały świeczniki. 
Dym z ołtarza wypełnił pokój, ale Izajasz wyczuł, że to nie jest 
niebezpieczne, tylko święte. Obecność Boga wydawała się 
być częścią dymu. 

Ale co mówią anioły? Izajasz słuchał uważnie. 
[Izajasz słucha uważnie]. Mówili do siebie: „Święty, święty, 
święty jest Pan Zastępów; cała ziemia jest pełna Jego chwały 
”(Izajasza 6, 3). [Anioły udają, że śpiewają]. 

Izajasz zdał sobie sprawę, gdzie jest. [Izajasz 
wygląda na zaskoczonego i przerażonego].  

– Nie powinienem tu być, w obecności Boga – 
powiedział. – Czasami robię złe rzeczy. 

Izajasz widział, jak jeden z aniołów leci do płonącego 
ołtarza. [Podnieś szczypcami kawałek papieru]. Anioł wziął 

szczypce i wyjął kawałek palącego się węgla. Potem poleciał 
w kierunku Izajasza i dotknął nim jego warg. [Anioł dotyka ust 
Izajasza papierowym „węglem” trzymanym przez szczypce]. 
Nie bolało i nie sparzyło go to. Anioł powiedział bardzo 
łagodnie:  

– Zobacz, dotknęło to twoich ust; twoje winy zostały 
zmazane. [Anioł powtarza te słowa]. 

Izajasz poczuł wielką ulgę. [Izajasz ściska ręce i 
uśmiecha się szeroko]. Bóg mówił do Izajasza jak miły Ojciec, 
zatroskany o swoje dzieci. Bóg powiedział:  

– Kogo mam wysłać, aby zaniósł moje orędzie 
ludowi? 

Natychmiast Izajasz powiedział:  
– Oto ja. Poślij mnie! [Izajasz mówi głośno: „Oto ja. 

Poślij mnie!”]. Chciał być posłańcem Boga. Bóg nie zmusił 
Izajasza do bycia prorokiem; Najpierw pokazał mu swoją 
miłość, a następnie pozwolił, by Izajasz zgłosił się na 
ochotnika. 

Bóg wyciągnął rękę do Izajasza. Nazywamy to 
„łaską”. I Bóg wciąż wyciąga rękę do każdego z nas, tak jak 
wasi rodzice schylali się, by was podnieść, gdy byliście mali. 
Bóg oferuje tę samą obietnicę przebaczenia, jeśli mu 
uwierzysz. On jest Ojcem, który dotrzymuje obietnic i zawsze 
będzie cię kochał. 

 
 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zapytaj: Co byście pomyśleli, gdyby zdarzył się wam taki sen jak Izajaszowi? (Byłoby cudowne, byłbym przytłoczony). Jak 
widzenie, które miał Izajasz, może wpłynąć na twoje nastawienie do nabożeństwa? (Czuję się kochany, akceptowany, 
błogosławiony, że mogę przebywać w Jego obecności). Co wiesz na temat przebaczenia? 
Powiedzmy, że razem: 
 
Dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie, gdy o nie prosimy. 
 
 
 
 



WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- szczypce 
- węgielki lub wycięte kształty węgielków z 
czarnego papieru 
- ołtarz z wcześniejszego ćwiczenia  
- Biblie 
 

Przed zajęciami napisz po jednym słowie z wiersza pamięciowego na osobnych 
węgielkach. Umieść kamienie na ołtarzu i niech dzieci po kolei za pomocą 
szczypiec zdejmują po jednym kamieniu. Po umieszczeniu wszystkich kamieni na 
podłodze w odpowiedniej kolejności niech dzieci powtórzą wiersz pamięciowy, za 
każdym razem usuwając jedno słowo. Powtarzaj tak długo, aż dzieci zapamiętają 
werset. 

 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- Biblie  
- papier 
- ołówki 
- markery i 
kredki 
świecowe 
 

Niech dzieci przeczytają o 
wizji, jaką miał Izajasz w 
świątyni (Iz 6, 1–8). 
Zatrzymuj się po każdym 
wersecie i daj dzieciom 
czas na narysowanie tego, 
co właśnie usłyszały. 

Powiedz: Bóg przemówił do Izajasza. Co mu powiedział? Czy Bóg mówi do was? 
(Wysłuchaj odpowiedzi). Jak? (Mówi do mnie przez Biblię, w moich myślach, przez 
kazanie i szkołę sobotnią, doświadczenia, radę rodziców, nauczycieli). Jak ty 
rozmawiasz z Bogiem? (W myślach, w modlitwie). Bóg przebaczył grzechy 
Izajasza. Czy przebacza i twoje? Skąd to wiesz? Kiedy twoje winy zostały 
przebaczone, Bóg dotknął cię w szczególny sposób. Powtórzmy nasze 
dzisiejsze przesłanie: 

 
Dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie, gdy o nie prosimy. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
CZYSTY I UŻYTECZNY 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- biała tkanina 
- barwniki 
spożywcze 
- woda z 
wybielaczem 

Pozwól dzieciom upuścić na tkaninę po 
kropelce barwnika. Powiedz: Izajasz czuł 
się winny i grzeszny. Czuł, że jest 
nieprzydatny. Bóg chciał, żeby wiedział, 
że może go oczyścić i przebaczyć 
grzechy, czyniąc go pożytecznym dla 
Bożego dzieła. (Włóż tkaninę do wody z 
wybielaczem). 

Wyjmując tkaninę z wody, zapytaj: Co się stało z plamkami? 
(Nie ma ich, zniknęły). Czy tkanina znowu może być użyta? 
(Tak).  
Nas też Bóg może dotknąć swoją łaską, przebaczyć nam, 
uczynić nas czystymi i użytecznymi w swoim dziele. Jak się 
czujesz z tą myślą? (Dobrze, wdzięczny). 
Czy chcesz, żeby Bóg przebaczył twoje winy? Czy ty też 
chcesz mu służyć? Jakie jest nasze dzisiejsze przesłanie? 

 
Dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie, gdy o nie prosimy. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
KSIĄŻKA PRZEBACZENIA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- prostokąty 
8x10cm z 
czerwonego, 
czarnego i białego 
papieru dla 
każdego dziecka 
- ołówki i markery 
- zszywacz i 
zszywki 
 

Rozdaj dzieciom zestaw 
prostokątów w każdym 
kolorze i stwórzcie razem 
„książkę przebaczenia”: 
Umieść czarny papier na 
spodzie, na nim czerwony i na 
górze biały. Zszyj na górze. 
Niech dzieci napiszą na 
czarnej kartce „grzech”, na 
czerwonej „krew Jezusa” a na 
białej „przebaczenie”. 

Powiedz: Kiedy przeglądacie swoje „książki przebaczenia”, 
pamiętajcie, że krew Jezusa zakrywa wasze grzechy i czyni wasze 
życie czystym – białym jak śnieg.  
Pomyślcie o kimś, kto jest nieszczęśliwy, obciążony, kto ma złe 
nawyki, nałogi, kto potrzebuje wiedzieć, że Bóg go kocha i przebaczy 
mu. (Zaczekaj na odpowiedzi). 
Pokażcie tej osobie książkę przebaczenia w tym tygodniu i 
powiedzcie, co ona oznacza. Jeśli Bóg was natchnie, zapytajcie, czy 
ta osoba przyjmuje Boże przebaczenie. Potem pomódlcie się z nią i 
podziękujcie Panu. W ten sposób pomożecie jej doświadczyć, o 
czym mówi nasze dzisiejsze przesłanie. Powtórzmy je ostatni raz: 
 

 
Dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie, gdy o nie prosimy. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
Zaśpiewajcie wspólnie pieśń „Rodzina” (nr 503 – „Śpiewajcie Panu”). Módlcie się i dziękujcie Bogu za Jego przebaczenie i łaskę. 

  



 
DLA UCZNIÓW 

 
Tekst źródłowy: Izajasza 6, E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 199–203. 
Tekst pamięciowy: „Znika twoja wina, a twój grzech będzie odpuszczony” (Iz 6, 7 NBG). 
Główna prawda: Dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie, gdy o nie prosimy. 
 

 
Ogień przebaczenia 

 
Czy kiedykolwiek musiałeś powiedzieć komuś coś, czego nie chciałeś mu powiedzieć? Izajasz nie uważał się 

za wystarczająco dobrego, aby być posłańcem Boga. Wszechmocny użył niezwykłego sposobu, aby go zachęcić.  
 
Pewnego dnia Izajasz odwiedził świątynię. 
Nagle zobaczył, że stoi w niebie w oślepiająco jasnym pokoju i patrzy w kierunku Boga na tronie! Mieniące się 

tęcze, jakby wyrzucone z gigantycznego diamentu, tańczyły w pokoju. Królewska szata Boga opadła na podest Jego 
tronu i zdawała się wypełniać pokój. Z boku na świętym ołtarzu znajdowały się jasnopomarańczowe, płonące węgle, z 
których unosił się dym. A co to były za jasne i lśniące stworzenia latające nad głową Boga? 

Izajasz przyglądał się tym stworzeniom. Aniołowie! To byli aniołowie, zwani serafinami, z sześcioma skrzydłami! 
Dwoma skrzydłami zakrywali twarze. Nie patrzyli na Boga, ponieważ był tak święty. Dwoma innymi skrzydłami zakrywali 
stopy – prawdopodobnie po to, by nie dotknęły Boga. A pozostałe skrzydła służyły im do latania nad głową 
Wszechmocnego. 

Cały pokój rozbrzmiewał piękną muzyką aniołów. Ich głos był tak potężny, że trzęsły się drzwi. Całe ciało 
Izajasza mrowiło. Wkrótce dym z ołtarza wypełnił pokój. Ale Izajasz wyczuł, że to nie jest niebezpieczne; to było święte. 
Obecność Boga wydawała się być częścią dymu, który otaczał Izajasza ciepłem. 

Ale co śpiewali aniołowie? Izajasz słuchał uważnie. Wołali jeden do drugiego, mówiąc: „Święty, święty, święty 
jest Pan Wszechmogący; cała ziemia jest pełna Jego chwały ”(Izajasza 6, 3). 

Kiedy Izajasz zrozumiał, gdzie jest, zaczął płakać.  
– Nie powinienem tu być, w obecności Boga – powiedział. – Powiedziałem rzeczy, których nie powinienem był 

mówić. Mieszkam z ludźmi, którzy cały czas nie są dla siebie mili. I nie zawsze jestem dla nich dobry. Nie jestem 
wystarczająco dobry, aby być z Bogiem. A jednak oto jestem! Co Bóg mi zrobi? 

Stojąc tak z podniesioną twarzą, zobaczył jednego z serafinów lecącego do ołtarza. Anioł wziął szczypce i 
bardzo ostrożnie podniósł płonący węgielek. Potem przyleciał do Izajasza i dotknął jego warg żarzącym się węgielkiem. 
Nie bolało i nie piekło. Anioł powiedział bardzo łagodnie:  

– Zobacz, dotknęło to twoich ust; twoje poczucie winy zostało usunięte. 
Cudowne uczucie ulgi obmyło Izajasza. Jego grzechy zniknęły! Zanim mógł podziękować Bogu za to 

błogosławieństwo, Bóg przemówił do niego. Mówił jak miły Ojciec, zatroskany o swoje dzieci, które nie chciały Go 
słuchać. Bóg powiedział:  

– Kogo mam wysłać, aby zaniósł moje orędzie ludowi?  
Izajasz natychmiast powiedział:  

– Oto ja, Panie. Wyślij mnie! 
Boża miłość sprawiła, że był gotowy, by zostać posłańcem Wszechmocnego. Bóg nie zmusił Izajasza do bycia 
prorokiem. Najpierw pokazał mu swoją miłość; a potem pozwolił Izajaszowi zgłosić się na ochotnika. 

To był początek. Przez ponad 60 lat Izajasz przekazywał Boże przesłanie ludowi Bożemu. 
Bóg kochał Izajasza takim, jakim był. Nazywamy tę miłość „łaską”. I z powodu łaski Bożej Izajasz zawsze 

wybierał naśladowanie Wszechmocnego. I Bóg wciąż z miłością wyciąga rękę do każdego z nas. Oferuje nam tę samą 
obietnicę przebaczenia, którą dał Izajaszowi. Jeśli wierzysz mu i wyznajesz swoje grzechy, tak jak Izajasz, dar 
przebaczenia jest twój. Bóg jest Ojcem, który dotrzymuje swoich obietnic. On zawsze będzie cię kochał. 
 
  



ZADANIA DO WYKONANIA DLA RODZIN 
 
Tekst źródłowy: Izajasza 6, E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 199–203. 
Tekst pamięciowy: „Znika twoja wina, a twój grzech będzie odpuszczony” (Iz 6, 7 NBG). 
Główna prawda: Dzięki Bożej łasce otrzymujemy przebaczenie, gdy o nie prosimy. 
 

Sobota  

● Wspólnie z rodziną poszukajcie stworzeń, które mają skrzydła. Następnie przeczytajcie historię biblijną. Czego się 
dowiedziałeś na temat skrzydlatych zwierząt? 

● Przeczytajcie i przedyskutujcie wspólnie werset z Księgi Izajasza 6, 7. Co oznacza słowo „odpuszczony”? Kto odpuścił twoje 
grzechy? Jak tego dokonał? 

● Zaśpiewajcie wspólnie „Bóg świat umiłował” (pieśń nr 270 – „Śpiewajcie Panu”). Podziękuj Bogu za to, że zesłał Jezusa, 
aby odkupił twoje grzechy. 

Niedziela  

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie o serafinach z Księgi Izajasza 6, 2.3. Każdy seraf miał 
_________________ skrzydeł. Ile razy śpiewali „Święty”? _______________________________ 

● Wytnij z papieru kształt węgielka wystarczająco duży, aby zapisać na nim werset pamięciowy. Pokoloruj go tak, jakby 
jeszcze się żarzył. Naucz swoją rodzinę wersetu pamięciowego. 

● Podziel się z rodziną książeczką, którą wykonałeś/aś na zajęciach szkoły sobotniej. 

Poniedziałek  

● Przeczytajcie i przedyskutujcie wspólnie z rodziną werset z Księgi Izajasza 6, 1. Narysuj to, co przeczytałeś/aś. 
● Izajasz otrzymał wizję, gdy znajdował się w domu Bożym. Przeczytajcie werset z Księgi Habakuka 2, 20 i opowiedz swoimi 

słowami, co oznacza. Jak powinniśmy się zachowywać w domu Bożym? Czy to jest miejsce święte? Pomódl się do Boga, 
aby pomógł ci o tym pamiętać.  

● Przypomnij sobie werset pamięciowy, który zapisałeś/aś na węgielku.  
● Zaśpiewajcie przed modlitwą wspólnie z rodziną „Święty nieba Pan” (pieśń nr 26 – „Śpiewajcie Panu”). Poproś Boga, aby 

pomógł ci pamiętać o tym, że w kościele powinniśmy zachowywać się w sposób pełen szacunku. 

Wtorek 

● Przeczytajcie wspólnie i przedyskutujcie wersety z Księgi Izajasza 6, 5–7.  
● Poszukaj w książkach informacji na temat węgla i spróbuj dowiedzieć się o nim trzech nowych rzeczy. Następnie opowiedz 

o nich swojej rodzinie.  
● Powiedz werset pamięciowy. Potem przy pomocy „węgielka” sprawdź, czy się nie pomyliłeś/aś. 
● Poproś dorosłego, aby zapalił świeczkę. Trzymaj swoją dłoń blisko ognia. Czy czujesz ciepło? Podziękuj Bogu za uczucie 

ciepła. 

Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i przedyskutujcie 1 List Jana 1, 9. Powiedz werset pamięciowy swoimi 
słowami. Powiedz, co dla ciebie oznacza. 

● Pomóż dzisiaj przy robieniu prania. Zapytaj swoich bliskich: W jaki sposób Bóg podobny jest do pralki? Podziękuj Bogu za 
zmycie twoich grzechów. 

Czwartek  

● Podczas nabożeństwa przeczytajcie i przedyskutujcie werset z Księgi Izajasza 6, 8. Następnie popatrz na listę 
starotestamentowych ksiąg, która znajduje się z samego przodu twojej Biblii. Poszukaj imion innych proroków, którzy głosili 
Boże słowo. 

● Gdy myślisz o prorokach Bożych, być może wyobrażasz ich sobie jako osoby starsze i bardzo mądre. Kto jest najstarszą 
osobą, jaką znasz? Czy jest to osoba mądra? Czy przypomina ci o tym, że Bóg zaplanował zbawienie dla ciebie dawno, 
dawno temu? Poproś Boga o to, aby uczynił cię mądrym. 

● Powiedzcie wspólnie z rodziną werset pamięciowy. Zapytaj swoich bliskich, co dla nich oznacza.  

Piątek 

● Ubierz się jak prorok Izajasz i opowiedz o tym, jak widziałeś Boga w świątyni. Zacznij od przeczytania wersetu z Księgi 
Izajasza 6, 1. Następnie pokaż rodzinie swoją książeczkę o przebaczeniu i opowiedz, co to wszystko dla ciebie znaczy. 

● Zaśpiewajcie „Nas miłość uszczęśliwia” (pieśń nr 412 – „Śpiewajcie Panu”). Poproś każdego członka rodziny, aby 
opowiedział, co dla niego znaczy Boża łaska. Spróbuj dodać do pieśni nowe zwrotki na przykład ze słowami „Pan Bóg 
uzdrowił mamę”. 

● Powiedzcie razem werset pamięciowy. Następnie podziękujecie Bogu za Jego dobroć dla ciebie i twojej rodziny.  


