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NOCNY GOŚĆ 

 
Źródła: 
Ewangelia Jana 3,1-21; Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 113-120 (dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: 
„Jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy” (1 List Jana 3,1). 
 
Cele  
Dzieci: 
 Wiedzą że miłość Boża jest darem, na który nie mogą zapracować i którego nie mogą kupić. 
 Odczuwają pragnienia, aby narodzić się na nowo w Jezusie. 
 Reagują poprzez przyjęcie Jezusa i zaproszenie Go do swojego życia. 
 
Przesłanie 
Miłość Jezusa nas zmienia. 

 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 

Nikodem, członek żydowskiej Rady Najwyższej, widział jak Jezus oczyścił świątynię i uzdrawiał ludzi. Pewnego 
razu późno w nocy przyszedł do Jezusa i uznał Go jako Tego, który pochodzi od Boga. Jezus mówi mu wyraźnie, że nikt 
nie może wejść do królestwa Bożego, jeśli nie narodzi się na nowo. Wprawia to Nikodema w zakłopotanie. Jezus wyjaśnia, 
że rzeczy duchowe rodzą się z Ducha, a potem zwraca uwagę na to, co sprawia, że chcemy słuchać Ducha. Jest to fakt, 
że Bóg tak bardzo nas kocha, że posłał swojego jedynego Syna, aby umarł za nas i zapewnił nam życie wieczne. 

 
Ta lekcja jest na temat łaski 

 Pozornie Nikodem nie zrozumiał procesu duchowego nowo narodzenia. Patrząc z ludzkiego punktu widzenia, 
fizyczne nowo narodzenie się jest niemożliwe. Jednak dzieło Ducha Świętego polega na tym, że On szuka nas, idzie za 
nami, wieje tam, gdzie chce - jak wiatr - wywyższa Jezusa, przekazuje poselstwo bezgranicznej miłości Bożej i udziela 
nam duchowego nowo narodzenia wraz z obietnicą życia wiecznego. Ten dar należy do nas – otrzymaliśmy go za darmo 
od kochającego Boga.  

 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 

„Nikodem cieszył się wielkim zaufaniem w narodzie żydowskim. Był to człowiek bardzo wykształcony, o wybitnych 
zdolnościach, uhonorowany członkostwem Najwyższej Rady. Razem z innymi został poruszony naukami Jezusa. Choć 
bogaty, wykształcony i szanowany, uległ i on dziwnemu urokowi skromnego Nazareńczyka. Ponieważ nauka płynąca z 
ust Zbawiciela wywarła na nim duże wrażenie, zapragnął dowiedzieć się czegoś więcej o tych cudownych prawdach” 
(Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 113) (dodać miejsce i rok wydania). 

„Istnieją dziś tysiące takich, dla których koniecznością jest poznanie tej samej prawdy, jaka została odkryta 
Nikodemowi za pośrednictwem symbolu wywyższonego węża. Posłuszeństwo ich wobec Bożego prawa zależy od 
poddania się Jego łasce. A gdy prosi się ich, aby spojrzeli na Jezusa i zrozumieli, że jedynie Jego łaska ich ratuje, wówczas 
zapytują: «Jakże to się stać może?»” (tamże). 
 
Dekoracja sali 

Wykorzystaj plenerową scenerię z drzewami, krzakami, kwiatami, itp. - niech sala przypomina ogród. 
 
  



Zarys lekcji 
 
 Część lekcji Minuty Czynności Materiały 
 Powitanie  Przywitaj dzieci przy wejściu; 

zapytaj o ich radości i smutki. 
- brak 

1. Zajęcia wprowadzające 
- 
opcje 

do 10 a) Cykl życia motyla 
 
 
b) Przemiana dzieci 
 

- książka do przyrody, żywe 
gąsienice lub motyle (do 
wyboru) 

- zdjęcia dzieci z twojej klasy z 
okresu niemowlęctwa  

* Śpiew, modlitwa i misja  do 10 Wspólnota 
Piosenki 
Misja 
Dary 
Modlitwa 
 
*Ten punkt może być 
wykorzystany w każdym 
momencie w trakcie lekcji. 

- brak 
 
 
- pudełko na dary 
- brak 

2. Lekcja biblijna do 20  Przedstawienie historii 
Wiersz pamięciowy  
 
 
Studium Biblii 

- brak 
- tablica kredowa lub tablica 

flamastrowa, kreda lub 
flamaster; 

- Biblie, kopie Kroków do 
Jezusa (zob. zadanie) 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 Scenariusze - brak 
4. Dzielenie się lekcją do 15 a) Motyl  

 
 
 
b) Zmienione serce 

- wzór motyla (zob. s. 140), 
gruby papier, kredki lub 
kolorowe mazaki, nożyczki 

- biały i czarny papier, nożyczki, 
zszywacz lub taśma, białe i 
czarne kredki, wzór serca 
(zob. s. 140) 

 
 
  



Prowadzenie lekcji 
 
POWITANIE  
 
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 wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
 
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE 
 
Wybierz takie zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji.
 
a) Cykl życia motyla 
 
Potrzebujesz: książka do przyrody, żywe gąsienice, itp. (do wyboru) [zob. zadanie] 
 

Przestudiuj cykl życia motyla od gąsienicy przez kokon aż do motyla. Przynieś książkę, która pokazuje te etapy i - 
jeśli to możliwe - kilka spreparowanych motyli. Pomocne mogą też być żywe gąsienice, poczwarki, kokony i motyle. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy powiesz: Ach! Przemiana z gąsienicy w motyla to jest coś, prawda? Jak gąsienica 
to robi? (Bóg dał jej siłę, żeby stała się czymś całkowicie innym niż była wcześniej.) Czy inne istoty też potrafią zmieniać 
się tak radykalnie jak gąsienica? Czy ludzie potrafią się tak zmieniać? 

Dzisiaj odkryjemy, że Nikodem nauczył się czegoś, czego my także chcemy się nauczyć. Biblia mówi: „Jaką 
miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy” (1 List Jana 3,1). Oznacza to, 
że Bóg kocha nas tak bardzo, iż chce, abyśmy wszyscy zostali przemienieni; abyśmy stali się tacy jak Jezus. To 
przypomina mi nasze dzisiejsze przesłanie: 
 
Miłość Jezusa nas zmienia. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
b) Przemiana dzieci 
 
Potrzebujesz: zdjęcia uczniów z okresu niemowlęctwa 
 

Jeśli poprosiłeś, aby dzieci przyniosły swoje zdjęcia z okresu niemowlęctwa, zbierz fotografie i ułóż je bez 
podpisywania imion. Niech dzieci uważnie się im przyjrzą. Potem podnieś każde zdjęcie, aby dzieci zgadywały, kogo 
przedstawia. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Jak wyglądali wasi koledzy z klasy szkoły sobotniej, gdy byli mali? 
(Zaakceptuj każdą odpowiedź, ale nie pozwól, żeby dzieci były nieuprzejme.) Kto obecnie ma w domu niemowlę? Co 
ty lub inni robią dla niego? W naszej dzisiejszej historii biblijnej Jezus przekazuje ważne słowa człowiekowi o 
imieniu Nikodem. Bóg chce, żebyśmy my także je poznali. Nasz werset pamięciowy mówi: „Jaką miłość okazał 
nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy” (1 List Jana 3,1). Jak możemy stać się dziećmi 
Bożymi? Mówi nam o tym dzisiejsze przesłanie. 
  
Miłość Jezusa nas zmienia. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
 
* ŚPIEW, MODLITWA I MISJA 
 
Wspólnota 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku 
lekcji. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. 
Wspomnij o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
  



Piosenki 
Mówić będę stale (pieśń nr 294) 
Drzwi, otwórzcie swe podwoje  (pieśń nr 7) 
Zbliż się ku nam (pieśń nr 9) 
 
Misja – Wykorzystaj historię misyjną. Opowiedz o kimś, kto zmienił się z powodu Jezusa. 
 
Dary 
 
Potrzebujesz: pudełko na dary 

W tym miesiącu każdego tygodnia zbieraj dary do pudełka na dary związane z ideą, że łaska jest Bożym darem dla 
nas. Uświadom dzieciom, że poprzez składanie darów pomagamy w dzieleniu się Bożym darem łaski na całym świecie. 
 
Modlitwa 

Wypowiedz krótką modlitwę, dziękując Bogu za Jego dary miłości i łaski. 
 
 
 
LEKCJA BIBLIJNA 
 
Przedstawienie historii 
 

Powiedz: Chcę żebyście podczas czytania historii biblijnej naśladowali czynności, które wykonuję. Gdy 
przesunę rękę w poprzek gardła będzie to oznaczało, że macie przestać i nie hałasować!  

Wykorzystaj takie czynności jak podkradanie się (rozglądanie się, jakbyś nie chciał, żeby ktoś cię widział), pytanie, 
trzymanie dziecka, potrząsanie przecząco głową, itd. 
 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 

Świerszcze cykały w trawie. Nocne ptaki cicho śpiewały. Nikodem bezszelestnie zbliżał się w kierunku miejsca, 
gdzie - jak mu powiedziano - miał spotkać Jezusa. 

Gdy Go znalazł, rzekł:  
- Nauczycielu, wiemy, że przyszedłeś od Boga! Twoje cuda świadczą o tym, że od Niego przychodzisz! 

Jezus uśmiechnął się w ciemności. Wiedział, że Nikodem naprawdę pragnie w Niego wierzyć. Był on jednak 
ważnym faryzeuszem i przeżywał ciężkie chwile, zastanawiając się, czy Jezus rzeczywiście jest Synem Bożym. Tak więc 
Jezus spojrzał na niego poważnie i powiedział:  
- Nikodemie, cuda nie są najważniejsze! Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz królestwa Bożego. 
- Narodzić się na nowo? Co to znaczy? Jak mogę wrócić do wnętrza mojej matki? Przecież jestem dorosłym mężczyzną! 
- zawołał Nikodem. 
- Masz rację, mój przyjacielu - odrzekł Jezus. - Nie mówię jednak o fizycznym, ale o duchowym narodzeniu. Zaprawdę, 
Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo z Bożego Ducha Świętego, nie możesz mieć udziału w królestwie Bożym. 
- Nie jestem pewien czy rozumiem - zamyślił się Nikodem. 
- Pomyśl przez chwilę o wietrze - mówił dalej Jezus. - Nie możesz go zobaczyć, ale widzisz, co się dzieje, gdy on wieje. 
Dostrzegasz kołyszące się korony drzew i słyszysz szum liści. Podobnie dzieje się, gdy Duch Święty wkracza w życie 
jakiejś osoby. Nie potrafisz określić momentu, w którym jej postępowanie się zmienia, ale widzisz to, co się dzieje w jej 
życiu, ponieważ jej serce i umysł stają się nowe i czyste. 

Nastała cisza, w czasie której Nikodem rozmyślał o słowach Jezusa. 
- Nikodemie, twoje fizyczne życie pochodzi od rodziców, jednak duchowe życie człowieka pochodzi od Ducha Świętego - 
kontynuował Jezus. - Gdy ktoś podejmuje decyzję, aby pozwolić Bogu wkroczyć do swojego życia, wtedy On zmienia 
brzydki, grzeszny umysł i daje tej osobie całkiem nowy. Na tym polega ponowne narodzenie się. Nikodemie, mam dla 
ciebie dobrą wiadomość! Bóg kocha świat tak bardzo, że posłał tu swojego jedynego Syna, aby temu, kto w Niego uwierzy, 
Bóg mógł dać całkiem nowe życie! A nowe życie oznacza, że taka osoba jest nowonarodzona! Otrzymuje dar życia 
wiecznego! 

Tej nocy Nikodem nauczył się czegoś, czego musi nauczyć się każdy z nas. Jezus bardzo nas kocha! On właśnie 
teraz jest gotowy zabrać nasze brzydkie, grzeszne umysły i dać nam całkowicie nowe zycie! Czy dzisiaj pozwolisz Mu na 
to? Czy będziesz dzieckiem Bożym? Czy narodzisz się na nowo i przyjmiesz dar życia wiecznego, które On chce ci 
ofiarować? 
 
Podsumowanie 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Co Jezus miał na myśli, gdy powiedział Nikodemowi, że tylko ci, którzy 
narodzili się na nowo, ujrzą królestwo Boże? 

Jaka jest różnica pomiędzy narodzeniem się jako niemowlę a narodzeniem się na nowo w oczach Bożych? 
W jaki sposób ludzie rodzą się na nowo? (Zmieniają się wewnętrznie, w swoim życiu i umyśle.) 

Kogo Bóg posłał, aby pomóc ludziom się zmienić? (Posłał swojego Ducha Świętego, aby działał na umysł 
człowieka.) 

Na ile Duch Święty jest podobny do wiatru? (Możemy go odczuwać, ale nie możemy go zobaczyć.; widzimy 
tylko efekty Jego działania.) 



Jak będzie postępowała osoba, która została przemieniona przez Ducha Świętego? (Będzie okazywała miłość 
i uprzejmość, będzie szczęśliwa, radosna, itd.) 

Ile kosztuje nas Boży dar zbawienia? 
Czy Bóg chce potępić ludzi w świecie czy ich zbawić? Pamiętajmy: 
 

Miłość Jezusa nas zmienia. 

 
 
Werset pamięciowy 
 
Potrzebujesz: tablica kredowa lub tablica do suchych flamastrów, kreda lub flamaster 
 

Napisz na tablicy werset pamięciowy. „Jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi 
i nimi jesteśmy” (1 List Jana 3,1). 

Utwórz trzy grupy i niech staną one naprzeciwko siebie w trójkącie - każda z nich to inny chór głosów. 
 
Grupa 1:  Jaką miłość okazał nam Ojciec,  
 
Grupa 2:  że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi 
 
Grupa 3:  i nimi jesteśmy. 
 
Wszyscy:  1 List Jana 3,1. 
 
Powtarzajcie werset, zmieniając role, dopóki wszyscy nie nauczą się każdego fragmentu na pamięć. 

 
 
 
Studium Biblii 
 
Potrzebujesz:  

●  Biblie 
●  teksty na papierze dla każdego dziecka 

 
Przed lekcją skopiuj na papierze wymienione poniżej kroki (dla każdego dziecka).  
Rozdaj kartki i powiedz: To są teksty, w których czytamy o krokach przyjęcia Jezusa jako naszego Zbawiciela. 

Przestudiujmy każdy z nich. 
Dużą klasę podziel na siedmioosobowe grupy. Niech z każdej z nich ktoś dorosły prowadzi studium. 
1. Bóg posłał Jezusa, żeby mnie zbawić (Ewangelia Jana 3,17). 
2. Bóg kocha mnie i chce, żebym na zawsze był częścią Jego rodziny (1 List Jana 4,9). 
3. Wszyscy ludzie zgrzeszyli i brak im doskonałego charakteru Bożego (List do Rzymian 3,23). 
4. Jezus nigdy nie zgrzeszył, był więc jedynym, który mógł ponieść karę za moje grzechy (2 List do Koryntian 5,21). 
5. Bóg posłał Jezusa, żeby był moim Zbawicielem (1 List Jana 4,14). 
6. Gdy wierzę w Jezusa i żałuję za moje grzechy, Bóg czyni mnie swoim dzieckiem (Ewangelia Jana 1,12). 
7. Jako dziecko Boże przyjmuję dar życia wiecznego, a Bóg jest ze mną teraz i na wieki (Ewangelia Jana 3,16). 
 
Bądź czujny. Być może w twojej kasie są uczniowie, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa jako swojego osobistego 

Zbawiciela. Jeśli to możliwe, przejrzyj powyższe kroki z każdym dzieckiem (lub poproś o to pastora albo rodziców), 
upewniając się, że takie rozumie ono i przyjmuje każdy z nich. Pomóż jemu lub jej poprosić o przebaczenie grzechów i 
powiedzieć Bogu, że przyjmuje Jezusa jako swojego Zbawiciela. Proś Boga, aby pomógł dzieciom podążać za Jezusem. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
Scenariusze 
 

Poproś dzieci, żeby odpowiedziały na pytanie na końcu każdego scenariusza (możesz dodać lub wykorzystać inne 
scenariusze, które są odpowiedniejsze do twojej sytuacji). 

 
1. W przeszłości Antosia oszukiwała, ale przyjęła Jezusa i On zmienił jej życie. Nie uczyła się na dzisiejszy 

test z ortografii. Nie jest pewna jak pisze się pewne słowo. Uczeń obok niej napisał je tak, że może je podejrzeć. 
Co zrobi Antosia? 

 



2. Oliwer nie lubi, gdy młodszy brat jego przyjaciela im się narzuca. Jest irytujący i chce grać w piłkę ze 
starszymi chłopcami. Co zrobi Oliwer, jeśli został przemieniony przez Jezusa? 

 
3. Grześ zazwyczaj lubił dokuczać swojej siostrze, Klarze. Dzisiaj Klara zrobiła obiad. Przypaliła warzywa, 

a ryż jest niedogotowany. Grześ ma pokusę, żeby powiedzieć coś przykrego na temat jej gotowania. Został jednak 
przemieniony przez Jezusa. Jak postąpi? 

 
 4. Ada chce iść do domu swojego przyjaciela. Wie, że jej przyjaciel jest sam w domu, ale naprawdę chce 

zobaczyć jego nowo pomalowany pokój. Jeśli Ada została przemieniona przez Jezusa, jak zareaguje, gdy jej mama 
zdecyduje, że może iść do swojego kolegi dopiero wtedy, gdy jego mama będzie w domu? 

 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: W jaki sposób Jezus zmienia nas, gdy Go o to prosimy? 
Pomyśl o jednej zmianie, o którą chciałbyś prosić Jezusa. Daj uczniom czas do namysłu. 
Jezus chce pomóc ci w trudnych decyzjach, dać ci nowe nastawienie i pomóc w sytuacjach, w których 

jesteś kuszony do grzechu. Możesz prosić Go w każdym czasie i w każdym miejscu, aby uczynił twoje serce 
(nastawienie) czystym i niewinnym. Twoje życie nigdy nie jest tak brudne, żeby On nie mógł go oczyścić. 

I chociaż ta czystość nie pozostaje doskonała, gdy zgrzeszymy, zawsze możemy prosić Go, aby znowu 
oczyścił nasze życie. 

Stale proście Jezusa, żeby pomógł wam coraz bardziej upodabniać się do Niego. Pamiętajcie: 
 
Miłość Jezusa nas zmienia. 

 
 
DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 

a) Motyl 
 
Potrzebujesz: wzór motyla (zob. s. 140), gruby papier, kredki lub kolorowe mazaki, 
nożyczki 
 

Skopiuj wzór motyla (zob. s. 140) na grubym papierze. Niech dzieci go pokolorują i wytną. Powinny także wyciąć 
kwadrat z wersetem pamięciowym i przykleić go na jego grzbiecie. Gdy będą pracowały, poproś je, żeby pomyślały o kimś, 
z kim chcą podzielić się swoim motylem i opowiedzieć dzisiejszą historię. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Z kim podzielicie się waszym motylem w tym tygodniu? 
Opowiedzcie tej osobie o rozmowie Nikodema z Jezusem. Możecie jej także powiedzieć, że kochacie Jezusa 

i chcecie, żeby On przemienił was tak, jak motyle przemieniają się z gąsienic. 
Jeszcze raz powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
Miłość Jezusa nas zmienia. 

 
b) Zmienione serce 

 
Potrzebujesz: biały i czarny papier, nożyczki, zszywacz lub taśma, białe i czarne kredki, 
wzór serca (zob. s. 140) 
 

Poproś dzieci, żeby wycięły dwa serca tej samej wielkości – jedno z czarnego papieru i jedno z białego (zob. s. 
140.) Niech wycinają je razem, aby powstały serca tej samej wielkości. Potem niech białą kredką napiszą „MIŁOŚĆ 
JEZUSA” na czarnym sercu, a czarną napiszą „ZMIENIA NAS” na białym sercu. Niech zszyją lub skleją serca razem tak, 
żeby czarne serce można było podnieść, aby zobaczyć pod nim białe. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Z kim podzielicie się waszym sercem w tym tygodniu? Opowiedzcie tej 
osobie o wizycie Nikodema u Jezusa i o tym, jak Jezus może zmienić życie z grzesznego na czyste.  

Jeszcze raz powiedzmy razem nasze przesłanie: 
 
Miłość Jezusa nas zmienia. 

 
ZAKOŃCZENIE 
 
Wypowiedz modlitwę: Drogi Jezu, dziękujemy Ci za to, że nas kochasz! Daj nam nowe, czyste serca i umysły. 
Dziękujemy Ci za czyste serce i za Twój dar życia wiecznego. Kochamy Cię, Jezu! Amen.  



MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

LEKCJA 5 
Nocny gość 
 
ŁASKA – Boża miłość jest darem. Nie możemy na nią zapracować ani jej kupić. 
 
Źródła: 
Ewangelia Jana 3,1-21; Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 113-120 (dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: 
„Jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy” (1 List Jana 3,1). 
 
Przesłanie 
Miłość Jezusa nas zmienia. 

 
Co ma na myśli mama, gdy mówi, że idzie „przebrać dziecko”? Jak zamierza je przebrać? Za kogo? Rozumiesz, o 

co jej chodzi? Co jednak Jezus miał na myśli, gdy powiedział: „Musicie się na nowo narodzić”? 
 

Świerszcze cykały w trawie. Nocne ptaki cicho śpiewały. Nikodem bezszelestnie zbliżał się w kierunku miejsca, 
gdzie - jak mu powiedziano - miał spotkać Jezusa. 

Gdy Go znalazł, rzekł:  
- Nauczycielu, wiemy, że przyszedłeś od Boga! Twoje cuda świadczą o tym, że od Niego przychodzisz! 

Jezus uśmiechnął się w ciemności. Wiedział, że Nikodem naprawdę pragnie w Niego wierzyć. Był on jednak 
ważnym faryzeuszem i przeżywał ciężkie chwile, zastanawiając się, czy Jezus rzeczywiście jest Synem Bożym. Tak więc 
Jezus spojrzał na niego poważnie i powiedział:  
- Nikodemie, cuda nie są najważniejsze! Jeśli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz królestwa Bożego. 
- Narodzić się na nowo? Co to znaczy? Jak mogę wrócić do wnętrza mojej matki? Przecież jestem dorosłym mężczyzną! 
- zawołał Nikodem. 
- Masz rację, mój przyjacielu - odrzekł Jezus. - Nie mówię jednak o fizycznym, ale o duchowym narodzeniu. Zaprawdę, 
Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo z Bożego Ducha Świętego, nie możesz mieć udziału w królestwie Bożym. 
- Nie jestem pewien czy rozumiem - zamyślił się Nikodem. 
- Pomyśl przez chwilę o wietrze - mówił dalej Jezus. - Nie możesz go zobaczyć, ale widzisz, co się dzieje, gdy on wieje. 
Dostrzegasz kołyszące się korony drzew i słyszysz szum liści. Podobnie dzieje się, gdy Duch Święty wkracza w życie 
jakiejś osoby. Nie potrafisz określić momentu, w którym jej postępowanie się zmienia, ale widzisz to, co się dzieje w jej 
życiu, ponieważ jej serce i umysł stają się nowe i czyste. 

Nastała cisza, w czasie której Nikodem rozmyślał o słowach Jezusa. 
- Nikodemie, twoje fizyczne życie pochodzi od rodziców, jednak duchowe życie człowieka pochodzi od Ducha Świętego - 
kontynuował Jezus. - Gdy ktoś podejmuje decyzję, aby pozwolić Bogu wkroczyć do swojego życia, wtedy On zmienia 
brzydki, grzeszny umysł i daje tej osobie całkiem nowy. Na tym polega ponowne narodzenie się. Nikodemie, mam dla 
ciebie dobrą wiadomość! Bóg kocha świat tak bardzo, że posłał tu swojego jedynego Syna, aby temu, kto w Niego uwierzy, 
Bóg mógł dać całkiem nowe życie! A nowe życie oznacza, że taka osoba jest nowonarodzona! Otrzymuje dar życia 
wiecznego! 

Tej nocy Nikodem nauczył się czegoś, czego musi nauczyć się każdy z nas. Jezus bardzo nas kocha! On właśnie 
teraz jest gotowy zabrać nasze brzydkie, grzeszne umysły i dać nam całkowicie nowe zycie! Czy dzisiaj pozwolisz Mu na 
to? Czy będziesz dzieckiem Bożym? Czy narodzisz się na nowo i przyjmiesz dar życia wiecznego, które On chce ci 
ofiarować? 

Może chciałbyś powiedzieć Jezusowi:  
- Drogi Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz! Moje życie jest brzydkie i grzeszne. Właśnie teraz chcę oddać je Tobie. Proszę 
Cię, abyś dał mi zamiast niego nowe, czyste serce i umysł. Odmień moje życie, aby było bardziej podobne do Twojego. 
Dziękuję Ci za dar życia wiecznego. Kocham Cię, Jezu! Amen. 

 
 
  



Powiedz i zrób 
 
Sobota 

● Jeśli to możliwe, idź razem z rodziną na spacer w wietrzne miejsce. Będąc tam, przeczytajcie historię z twojej 
lekcji. Poproś wszystkich, żeby zamknęli oczy i posłuchali szumu wiatru. Potem opowiedzcie, co każda osoba 
usłyszała i odczuła. Na ile przypomina ci to Ducha Świętego? 

● Podziękuj Jezusowi za wiatr, a także za Ducha Świętego. 
● Zrób trzy duże serca. Na każdym z nich napisz fragment twojego wersetu pamięciowego. Pomieszaj je i poproś 

twoją rodzinę, żeby ułożyła je w odpowiednim porządku. Zapytaj: Co to znaczy być dzieckiem Bożym? 
 
Niedziela 

● Poproś bliskich, żeby poszli z tobą w ciemne miejsce. Będąc tam, przeczytajcie razem Ewangelię Jana 3,1-2. 
Zapytaj: Dlaczego Nikodem przyszedł do Jezusa w nocy? Skąd wiedział, że Jezus został posłany od Boga? Skąd 
ty wiesz, że Jezus został posłany od Boga? 

● Podziel się z kimś motylem lub sercem zrobionym podczas szkoły sobotniej (lub narysuj serce i napisz na nim 
werset pamięciowy). Opowiedz tej osobie o Nikodemie i jego spotkaniu z Jezusem. Opowiedz, jak miłość Jezusa 
zmienia ludzi. 

 
Poniedziałek 

● Razem z rodziną przeczytaj i omów Ewangelię Jana 3,3-4. Jaka jest różnica pomiędzy narodzeniem się jako 
niemowlę a nowonarodzeniem? Jak odpowiedziałbyś na pytanie Nikodema? 

● Obejrzyj swoje zdjęcia z okresu niemowlęctwa. Opowiedz o tym, jak zmieniłeś się od tamtego czasu. Czy 
wzrastasz także w Jezusie? W jaki sposób może się to stać? 

● Zaśpiewaj kilka pieśni wielbiących Boga, a potem podziękuj Jezusowi za to, że cię kocha. Czy Jego miłość 
zmienia twoje życie? 

 
Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa podziel się z rodziną tekstami z Ewangelii Jana 3,5-9. W jaki sposób Jezus 
wyjaśnił Nikodemowi działanie Ducha Świętego? Skąd wiesz, kiedy jest wietrznie? Skąd wiesz, kiedy Duch Święty 
wkracza w twoje życie? 

● Dowiedz się jak gąsienice zmieniają się w motyle (zajrzyj do encyklopedii). Narysuj rysunek przedstawiający cykl 
życia motyla, który żyje w twoim kraju. Na ile przypomina ci to nowonarodzenie? 

● Podziękuj Jezusowi za piękne motyle. 
 
Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie razem Ewangelię Jana 3,10-15. Potem przeczytaj 4 
Księgę Mojżeszową 21,4-9, żeby dowiedzieć się więcej o Mojżeszu i wężu. Na ile doświadczenie Mojżesza z 
wężem jest podobne do doświadczenia Jezusa wiele lat później? Czy wąż uratował tych, którzy na niego 
spojrzeli? Kiedy i w jaki sposób Jezus został „wywyższony”? Kto został wtedy uratowany? 

● Spójrz na rysunek ludzkiego serca. Czy naprawdę ma ono kształt „serca”? Czy Jezus naprawdę „zmienia” twoje 
serce? Co On zmienia, gdy ludzie przyjmują Go do swojego życia? 

 
Czwartek 

● Razem z rodziną przeczytaj i omów dzisiaj Ewangelię Jana 3,16-17. Poproś twoich bliskich, żeby zamknęli oczy 
i powiedzieli razem te wersety. Jaki dar Bóg dał światu? Dlaczego? 

● Zrób i daj komuś prezent (może być mały) po prostu dlatego, że kochasz tę osobę. Jak się czujesz? Jak według 
ciebie czuje się Bóg, dając światu swój dar w osobie Jezusa? Jak się czujesz, myśląc o tym? 

● Powiedzcie razem werset pamięciowy, a potem podziękuj Bogu za to, że dał nam Jezusa. 
 
Piątek 

● Przed wieczornym nabożeństwem dowiedz się, co się stało z Nikodemem po tej nocnej wizycie. Przeczytajcie 
razem Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 119-120 (ostatnie cztery akapity rozdziału 17). Jak myślisz, co Nikodem 
zapamiętał z potajemnego spotkania z Jezusem? 

● Zapytaj członków rodziny, kiedy i dlaczego podjęli decyzję przyjęcia miłości Jezusa. Czy zostali ochrzczeni? Jakie 
było ich życie, zanim poznali Jezusa? A potem? Czy ty też chcesz zostać ochrzczony? 

● Zaśpiewaj o Jezusie i o tym, jak Jego miłość zmienia ludzi. Wychwalaj Go za Jego przemieniającą miłość. 


