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Z CIEMNOŚCI 
 

 

ŹRÓDŁA: Jonasz 3, E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 175–176. 

WERSET PAMIĘCIOWY „[Bóg] okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął” (2 P 3,9). 

PRZESŁANIE BÓG POMOŻE MI DZIELIĆ SIĘ PRZESŁANIEM O ZBAWIENIU Z INNYMI. 
 

CELE Dzieci: 
wiedzą, że Bóg używa ludzi we wspólnocie wiary, aby dzielić się swoim przesłaniem zbawienia z 
innymi. 
są zainteresowane zbawieniem innych. 
reagują, prosząc Jezusa, aby pomógł im dzielić się Jego miłością z innymi. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

 
 

 
TA LEKCJA JEST NA 

TEMAT 
 
 
 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 
 

Po uratowaniu życia Jonasza Bóg ponownie mówi mu, aby udał się do Niniwy z ostrzeżeniem. Tym 
razem prorok udaje się prosto do wskazanego miasta i przekazuje Boże ostrzeżenie, mówiąc, że 
Niniwa zostanie zniszczona. Ludzie wierzą w Boże poselstwo i szukają Pana poprzez post i 
modlitwę. Bóg wysłuchuje ich modlitw, współczuje im i nie niszczy miasta. 
 
SPOŁECZNOŚCI. 
Niniwa była niegodziwym miastem i wrogiem Izraela. Mimo to Bóg troszczył się o ludzi w tym złym 
mieście, którzy nawrócą się do Niego, jeśli będą mieli taką możliwość. Jako wspólnota wiary 
musimy także dbać o zbawienie wszystkich poza naszym kościołem. Bóg pomoże nam dzielić się z 
nimi Jego miłością. 
 
Niniwa była jednym z najstarszych miast Asyrii i, zgodnie z Księgą Rodzaju 10, 11, została 
prawdopodobnie założona przez Nimroda. Od czasu do czasu, przez wieki, Niniwa była stolica 
Asyrii. Niniwa leżała na wschodnim brzegu rzeki Tygrys, naprzeciwko dzisiejszego miasta Mosul 
(patrz: The SDA Bible Commentary, t. 4, s. 1000). 
Księga Jonasza jest jednym z traktatów misyjnych Starego Testamentu. Chociaż naród izraelski 
interpretował swoje związanie przymierzem z Bogiem jako coś wyjątkowego, w czym żaden inny 
naród nie może mieć udziału, Bóg chciał pokazać. że Jego łaska nie jest ograniczona przez interes 
narodowy, granice lub dumę. Jeżeli możemy spekulować, Bóg mógł wybrać Niniwę, by pokutowała, 
bo to był najmniej prawdopodobny kandydat. Z powodu wielkiego okrucieństwa Asyryjczyków 
bardzo się ich obawiano i nienawidzono w starożytnym świecie. Co mogło lepiej świadczyć o łasce 
Boga niż ludzie, o których nawet prorok się nie troszczył? (Today’s Dictionary of the Bible, s. 353, 
354). 
 

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.  KOGO TO OBCHODZI? 
 

Przebieg Podsumowanie 

Niech twoja klasa utworzy okrąg, trzymając się 
za ręce. Kilka dzieci powinno stać poza kołem, 
ale blisko niego. Wyszeptaj: „Bóg cię kocha i 
chce cię zbawić” do ucha pierwszego dziecka w 
kręgu. Niech on/ona wyszepcze to do 
następnego dziecka i tak dalej, aż obejdzie koło. 
Powiedz dzieciom spoza kręgu, aby spróbowały 
dostać się do środka, by usłyszeć wiadomość. 
Niech dzieci, które tworzą krąg, nie pozwalają 
im na to. 
Powtórz te same słowa w kółku. Tym razem 
pozwól „obcym” dołączyć do kręgu i usłyszeć 
wiadomość. 

Zapytaj: Czego nauczyłeś się o traktowaniu innych z tej 
zabawy? (Że nie jest miło odtrącać innych, gdy dzielimy się 
dobrą nowiną, że powinniśmy troszczyć się o „obcych”). 
Zapytaj „osoby z zewnątrz”: Jak się czułeś, będąc z boku? 
(Osoby z kręgu nie przejmowały się mną, byli nieprzyjaźni itp.). 
Zapytaj tych, którzy byli w kręgu: Jak się czułeś, gdy nie 
dzieliłeś się z nimi swoją wiadomością? (Winny, bo nie 
pokazaliśmy, że o nich dbamy itp.). Jak traktujesz innych, 
którzy są poza twoją grupą przyjaciół? (Chcę włączyć ich do 
tego, co mówię i robię). 
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
BÓG POMOŻE MI DZIELIĆ SIĘ PRZESŁANIEM O ZBAWIENIU Z INNYMI. 
 
 

B. TAM SĄ LUDZIE! 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

● zdjęcie dużego 
miasta 

● duże pudełka lub 
klocki 

Zwróć uwagę na zdjęcie 
dużego miasta. Niech 
dzieci „budują” miasto z 
pudełek lub klocków. 
Wykorzystaj to „miasto” 
do opowiadania historii 
biblijnej. 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po 
postawieniu pytań: Czy kiedykolwiek widziałeś duże miasto 
w oddali, kiedy podróżowałeś? Czy pamiętasz nazwy 
niektórych miast, które odwiedziłeś? Co lubisz w wielkim 
mieście? Czy pamiętasz, że Bóg kocha wielu ludzi w 
mieście? (Tak, nie). W naszej dzisiejszej historii biblijnej 
prorok udaje się do miasta, aby przekazać wiadomość od 
Boga. Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
BÓG POMOŻE MI DZIELIĆ SIĘ PRZESŁANIEM O ZBAWIENIU Z INNYMI. 
 
 
 
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) 
„Czy wy wiecie?”( pieśń nr 525 – Śpiewajmy Panu) 
„Uwielbiajcie Pana” (pieśń nr 494 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 



PIEŚŃ 
 
WSTĘP DO DARÓW  
Niech dzieci złożą swoje dary. Wyjaśnij, że nasza ofiara ma pomóc w przekazaniu przesłania o Bożym zbawieniu 
ludziom żyjącym w (nazwa kraju, części świata otrzymującego dary Trzynastej Soboty). 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY 
 
MODLITWA  
Wypróbuj „okrągłą modlitwę”. Chwyćcie się za ręce, aby utworzyć okrąg. Najpierw niech dzieci modlą się po cichu za 
kogoś, kogo znają, a kto nie zna Jezusa. Następnie poproś ochotników, aby modlili się, aby Jezus pomógł członkom 
klasy podzielić się Jego przesłaniem o zbawieniu z innymi. 

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
● dorosły mężczyzna grający Jonasza 
● stroje z czasów biblijnych 
● skrzynie lub miasto wykonane podczas 

wprowadzenia 
● prawdziwy lub zabawkowy mikrofon 
● Biblia 

Wybierz dzieci, które na zmianę będą „reporterami”, aby 
przeprowadzić wywiad z Jonaszem. Stańcie razem poza Niniwą. 
(Zobacz: wprowadzenie i aktywność „Tam są ludzie” lub użyj pudełek, 
by stworzyć „miasto”). Niech dzieci trzymają „mikrofon’ podczas 
wywiadu. Dostarcz kopię scenariusza Jonaszowi. Umieść pytania 
reportera na ponumerowanych kartach. 

 
Użyj poniższego scenariusza, aby opowiedzieć 
historię. 
Reporter 1: Naszym dzisiejszym gościem specjalnym 
jest Jonasz. Właśnie przeszedł niezwykle ciekawe 
doświadczenie – połknięcie przez ogromną rybę! 
Jonaszu, opowiedz nam o tym. 
Jonasz: Bóg poprosił mnie, abym udał się do Niniwy, 
ale nie chciałem tam iść, więc wsiadłem na statek 
płynący w przeciwnym kierunku. Nastała wielka burza. 
Aby ocalić statek, zostałem wyrzucony za burtę i 
połknęła mnie ogromna ryba. Po trzech dniach i 
nocach ryba wyrzuciła mnie na brzeg. 
Reporter 2: Niesamowite! A co się potem stało? 
Jonasz: Byłem bardzo szczęśliwy, że żyję i znowu 
jestem na suchym lądzie. Najpierw wziąłem kilka 
naprawdę głębokich oddechów świeżego powietrza. 
Pachniało tak dobrze po tym powietrzu, które 
wdychałem we wnętrzu ryby. Po trzech dniach w 
ciemności oczy bolały od światła. Dużo mrugałem. 
Dobrze było znów się swobodnie poruszać. Wielbiłem 
Boga za uratowanie mojego życia, kiedy znów do mnie 
przemówił. 
Reporter 3: Co powiedział? 
Jonasz: Cóż, nie skarcił mnie, ale przypomniał mi, że 
miał dla mnie zadanie. „Jonaszu! – powiedział – Chcę, 
żebyś teraz poszedł do Niniwy. Przekaż wiadomość, 
którą Ci dałem”. Nadal nie chciałem tu przychodzić, ale 
znalazłem najszybszy możliwy sposób. 
Reporter 4: Co się stało, kiedy przybyłeś do Niniwy? 
Jonasz: Zacząłem rozgłaszać Bożą wiadomość, gdy 
tylko przybyłem. Ludzie słuchali specjalnego 
przesłania Boga: „Za 40 dni Niniwa zostanie 
zniszczona”. 
Reporter 5: To zaskakująca wiadomość! Jak 
zareagowali ludzie w Niniwie? 
Jonasz: Wieści rozeszły się szybko po mieście, a 
ludzie uwierzyli w Boże przesłanie. „Niniwa zostanie 

zniszczona? – pytali. – Jak do tego doszło? Co 
możemy zrobić, żeby to powstrzymać?” Wtedy ludzie 
zaczęli się zastanawiać: „Może, jeśli Bóg zobaczy, że 
naprawdę jest nam przykro z powodu tego, co 
robiliśmy źle, ocali nas i nasze miasto. Pokażmy Mu, 
jak bardzo nam przykro. Na chwilę przestaniemy jeść, 
nie będziemy nosić naszych zwykłych ubrań i 
będziemy się modlić. To pokaże Bogu, że teraz 
najważniejsze jest dla nas rozmawianie z Nim i 
słuchanie Go”. 
Reporter 6: Co o tym wszystkim pomyślał król Niniwy? 
Jonasz: Usłyszał, co się dzieje i od razu wiedział, że 
moje ostrzeżenie pochodzi od Boga. Chciał, aby 
Najwyższy wiedział, jak bardzo jest mu przykro z 
powodu wszystkich niegodziwych rzeczy, które on i 
jego ludzie uczynili, więc zdjął swoje królewskie 
ubranie i włożył wór. Potem usiadł w prochu i modlił 
się. Wysłał on wiadomość do wszystkich ludzi w 
Niniwie: „Żaden człowiek, kobieta, dziecko, zwierzę, 
stado czy trzoda nie mogą nic jeść ani pić. Wszyscy 
mają nosić wory. Musimy pilnie modlić się do Boga. 
Przestańmy być wobec siebie agresywni i nieuprzejmi. 
Może Bóg będzie dla nas miłosierny. Może On 
przebaczy wszystkie złe rzeczy, które zrobiliśmy i nie 
zniszczy naszego miasta”. 
Reporter 7: I co się stało? 
Jonasz: Wszyscy postępowali dokładnie tak, jak 
nakazał król. Bóg zobaczył, że ludziom z Niniwy 
naprawdę jest przykro, a On im przebaczył. I nie 
zniszczył miasta. Jak widać, wciąż stoi. 
Reporter 8: Dziękuję, Jonaszu, za opowiedzenie nam 
swoich doświadczeń. 
Reporter 9: Jonasz zrobił to, o co prosił go Bóg. 
Przekazał Jego przesłanie. Bóg troszczył się o ludzi z 
Niniwy. Dzisiaj także chce, abyśmy dbali o innych. 
Chce nas użyć, abyśmy podzielili się Jego pełnym 
miłości przesłaniem zbawienia z innymi. 



 
 
PODSUMOWANIE 
 
Zapytaj: Jak czułbyś się, głosząc w niegodziwym mieście? (Przestraszony itp.). Dlaczego Bóg wysłał Jonasza z 
tak przerażającym zadaniem? (Ponieważ troszczył się o zgubionych ludzi w Niniwie). Jak powinienem się czuć w 
stosunku do zagubionych ludzi wokół mnie? (Powinienem się nimi zaopiekować i pozwolić Bogu, by pomógł mi 
podzielić się z nimi przesłaniem o zbawieniu). Przeczytaj na głos 2 P 3, 9. Co Bóg mówi nam dzisiaj? Daj czas na 
odpowiedź. Powiedzmy dzisiejsze przesłanie ponownie: 
 
BÓG POMOŻE MI DZIELIĆ SIĘ PRZESŁANIEM O ZBAWIENIU Z INNYMI. 
 
 
 
 
TEKST BIBLIJNY 

Materiały Przebieg 
– pięć prostych znaków z napisami: 

1. [Bóg] okazuje cierpliwość  
2. względem was  

3. bo nie chce,  
4. aby ktokolwiek zginął 
5. 2 P 3, 9 
„[Bóg] okazuje cierpliwość względem was, bo nie 
chce, aby ktokolwiek zginął” (2 P 3, 9). 

Powiedz: Chcemy ogłosić światu dobrą nowinę o 
zbawieniu. Znaki są używane do ogłaszania rzeczy, więc 
słowa naszego wersetu pamięciowego umieściłam na 
znakach. 
Daj piątce dzieci po jednym znaku. Niech dzieci trzymające 
znaki stoją w niewłaściwej kolejności. Poproś uczniów, aby 
zasugerowali, gdzie powinni się znajdować posiadacze 
znaków, aby tekst brzmiał jak należy. Następnie przeczytaj 
werset. Powtarzajcie, aż dzieci nauczą się tekstu 
pamięciowego. 

 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
● Biblie 
● osiem 

wyciętych 
stóp z 
tekstami 

Poniższe teksty powinny znajdować się na wyciętych 
stopach – jeden tekst na stopę. Zachęć dzieci, aby 
znajdowały i czytały teksty i szukały słów, które mówią, jaki 
jest Bóg. (Dorośli pomagają w razie potrzeby). Poproś ich, 
aby napisali słowo (słowa) obok tekstu na „stopie”. 
Następnie umieśćcie odciski stóp na podłodze, ustawione 
tak, aby wyglądały jak kroki idące w kierunku „miasta 
Niniwa”. 
Iz 52, 7 – On króluje 
Pwt 32, 3.4 – sprawiedliwy 
Jr 9, 23 – miłosierny 
Wj 34, 6.7 – łaskawy 
Ps 24, 8 – silny 
Ne 9, 17 – wybaczający 
Jon 2, 10 – daje zbawienie 
Jon 3, 10 – litościwy 

Powiedz: Inni muszą dowiedzieć 
się, jaki jest Bóg i że On chce ich 
zbawić. Jonasz otrzymał drugą 
szansę, aby podzielić się tą 
wiadomością z Niniwą. 
Zapytaj: Co myślisz o Bogu po 
przeczytaniu tych wersetów 
biblijnych? (Jest niesamowity, chce 
ratować ludzi, kocha ich). Dlaczego 
chcesz dzielić się tym, jaki On jest 
dla innych? (Ponieważ byłoby 
samolubne zachować dla siebie taką 
dobrą nowinę, Bóg chce ocalić jak 
najwięcej ludzi). A jakie jest 
dzisiejsze przesłanie? Powtórzcie 
to ze mną: 

 
BÓG POMOŻE MI DZIELIĆ SIĘ PRZESŁANIEM O ZBAWIENIU Z INNYMI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZASTOSOWANIE 
 
CHCIAŁBYM SIĘ DZIELIĆ 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
● papier 

techniczny 
● kredki, 

markery 
● ołówki 
 

Rozdaj materiały. Demonstruj, kiedy podajesz następujące 
wskazówki: 
1. Napisz na górze swojej kartki: „Chciałbym się dzielić”. 
2. Narysuj duże serce (patrz s. 144 – wersja angielska) pod 
słowami, które symbolizują miłość, którą masz dla innych (albo 
rozdaj kartki z wcześniej skopiowanym sercem). 
3. Umieść 10 równomiernie rozmieszczonych kropek wokół 
wewnętrznej krawędzi serca (zobacz na ilustracje – skopiować 
ilustracje!). 
4. Narysuj krzyż pośrodku serca, symbolizujący troskę o innych i 
chęć dzielenia się z nimi dobrą nowiną o zbawieniu. 
Powiedz: Jakie są sposoby, aby pokazać, że zależy nam na 
zbawieniu innych? Daj czas na odpowiedź. Za każdym razem, 
gdy pojawia się sugestia, zrób małą dziurkę ołówkiem w miejscu 
jednej z kropek w twoim sercu, aż wszystkie dziurki zostaną 
zrobione. Zabierz serce do domu i zawieś je w oknie, aby słońce 
mogło świecić przez nie. Może to być przypomnienie, że Bóg 
zajaśnieje w nas, gdy będziemy chcieli się Nim dzielić. 

Przeznacz odpowiednią 
ilość czasu na 
odpowiedzi po 
postawieniu pytań: 
Zastanów się, w jaki 
sposób możesz 
pokazać, że zależy ci na 
zbawieniu innych. 
Boże przesłanie dla 
Niniwy miało uratować 
jej mieszkańców. Jakie 
jest przesłanie 
zbawienia, którym 
podzielisz z innymi? Co 
sądzisz o dzieleniu się 
tą wiadomością z 
innymi? Nasze 
przesłanie przypomina 
nam, że: 

 
BÓG POMOŻE MI DZIELIĆ SIĘ PRZESŁANIEM O ZBAWIENIU Z INNYMI. 
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
KOLAŻ Z PRZESŁANIEM 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
● papier 
● stare religijne 

czasopisma/i
nne 
czasopisma 

● klej 
● pisaki 
● nożyczki 

Napisz w widocznym miejscu „Jezus przyjdzie wkrótce. 
On chce zabrać cię do nieba!”. 
Rozdaj materiały. Nakieruj dzieci, aby wycięły obrazy 
przedstawiające przesłanie zbawienia (Jezus na 
krzyżu, uśmiechnięci ludzie, Jezus w chmurach, niebo 
itd.). Niech je przykleją do papieru, a następnie 
przepiszą to, co napisałaś w widocznym miejscu na 
kolażu. 
Powiedz: Pomyśl o przyjacielu, znajomym lub 
krewnym, który nie zna Jezusa, którego wkrótce 
zobaczysz. Napisz „Dla” na górze strony, a 
następnie nazwisko tej osoby. Zaplanuj 
podarowanie kolażu z przesłaniem w najbliższym 
tygodniu. 

Zapytaj: Co twój kolaż z przesłaniem 
mówi ci o Jezusie? (Wkrótce 
przyjdzie i chce zabrać innych i mnie 
do nieba.) Jak się czujesz, gdy 
myślisz o tej dobrej nowinie? 
(Jestem szczęśliwy, podekscytowany, 
chce powiedzieć o tym innym itp.). 
Komu oddasz swój plakat? Kiedy 
dasz mu plakat? (Zapytaj tych, którzy 
zdecydowali). Nasze dzisiejsze 
przesłanie da ci odwagę, by 
podarować swój kolaż z 
przesłaniem. Powiedzmy to razem: 

 
BÓG POMOŻE MI DZIELIĆ SIĘ PRZESŁANIEM O ZBAWIENIU Z INNYMI. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Niech dzieci powtarzają tę modlitwę za tobą: Drogi Jezu, pomóż nam dbać o ludzi spoza naszej grupy. Daj nam wszystkie 
słowa i działania, których potrzebujemy, abyśmy mogli się Tobą podzielić z innymi. Pomóż nam dowiedzieć się, komu 
opowiedzieć o Tobie i kiedy. Dziękuję ci, Jezu. W Twoim imieniu, amen. 
 

 

 

 



 

MATERIAŁY DO WŁASNEGO STUDIUM:  

Tekst źródłowy: Jonasz 3, E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 175–176. 
Tekst pamięciowy: „[Bóg] okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął” (2 P 3,9). 
Przesłanie: BÓG POMOŻE MI DZIELIĆ SIĘ PRZESŁANIEM O ZBAWIENIU Z INNYMI. 

 

Z ciemności 

Akiko mrugnęła kilka razy, gdy wyszła na jasne słońce z jaskini, którą razem z klasą zwiedzali w zoo. Dobrze 
było wyjść na słońce i świeże powietrze. Wyobraź sobie, co poczuł Jonasz, kiedy wielka ryba w końcu wypluła 
go na suchy ląd. 

Jonasz był taki szczęśliwy, że był na suchym lądzie. Najpierw wziął kilka naprawdę głębokich oddechów 
świeżego powietrza. Pachniało tak dobrze po rybim zapachu ostatnich trzech dni. Dużo mrugał. 
Prawdopodobnie bolały go oczy od słońca po trzech dniach spędzonych w ciemnościach. Przeciągnął się i 
trochę poruszał. Jak dobrze móc się ponownie swobodnie poruszać. Jonasz radował się i chwalił Boga za 
ocalenie życie. Nagle Bóg przemówił do niego ponownie.  

„Jonaszu! Nadal chcę, żebyś poszedł do Niniwy. Musisz głosić przesłanie, które ci przekażę”. Jonasz 
nadal nie chciał jechać do Niniwy, ale obiecał Bogu, że będzie mu posłuszny, więc poszedł. Prorok zaczął 
wygłaszać kazania, jak tylko przyjechał. Każdemu przekazywał Boży specjalny komunikat dla ludzi mieszkający 
w Niniwie. „Za 40 dni Niniwa będzie zniszczona”. 
Wiadomości rozprzestrzeniły się szybko po całym mieście.  

– Niniwa ma zostać zniszczona. Jak to się może stać? Co możemy zrobić, żeby to powstrzymać? 
Wszyscy byli poważni. Wierzyli, że wiadomość, którą przekazał im Jonasz, jest prawdziwa. Wkrótce ludzie 
zaczęli się zastanawiać. 

– Może, jeśli Bóg zobaczy, że jest nam naprawdę przykro z powodu tego, co uczyniliśmy, to nas 
uratuje? Może nie zniszczy naszego miasta? Zróbmy to, pokażmy Mu, jak bardzo jest nam przykro. Powinniśmy 
przestać jeść na jakiś czas i nie nosić naszych zwykłych ładnych ubrań. I powinniśmy się modlić. To pokaże 
Bogu, że najważniejsze dla nas w tej chwili jest rozmawiać z nim i słuchać Go. 

Wszyscy więc włożyli wory, by pokazać, jak bardzo im przykro z powodu ich grzechów. Pościli i modlili 
się o przebaczenie. Król Niniwy usłyszał, co dzieje się w mieście. Od razu wiedział. że ostrzeżenie Jonasza 
przyszło od Boga. I uwierzył w to przesłanie. Zdecydował, by pokazać Bogu, jak bardzo jest mu przykro z 
powodu wszystkich złych rzeczy, które on i jego ludzie zrobili. Zdjął swoje królewskie szaty i założył wór – 
proste, niewygodne ubranie. Potem siedział w popiele i modlił się do Boga. 
Król wysłał wiadomość do wszystkich ludzi w Niniwie: „Żaden mężczyzna, kobieta, dziecko ani zwierzę, nie 
może jeść lub pić czegokolwiek. Każdy ma nosić wór. Musimy pilnie modlić się do Boga. Przestańmy być 
agresywni i niegrzeczni wobec siebie nawzajem. Może Bóg będzie dla nas miłosierny. Może przebaczy nam 
wszystkim złe rzeczy, które zrobiliśmy i nie zniszczy naszego miasta”. 

Wszyscy zrobili tak, jak nakazał król. Bóg widział tych ludzi. Widział, jak bardzo było im przykro. Wierzył, 
że naprawdę tego żałują, więc wybaczył im i postanowił nie zniszczyć miasta. 

Ludzie z Niniwy byli wdzięczni. Bóg okazał im swoją miłość i przebaczenie. Zmienili swoje postępowanie. 
Zaczęli od chwalenia Boga za Jego łaskę. 

Jonasz zrobił to, o co Bóg go poprosił. Przekazał wiadomość od Pana. Bóg pokazał, że troszczy się o 
ludzi z Niniwy. Chciał, żeby byli dobrymi ludźmi. On także chce, żebyśmy dbali o innych. Chce, użyć nas do 
dzielenia się z innymi Jego miłosiernym przesłaniem o zbawieniu. 
  



 

ZADANIA DO WYKONANIA: 

Tekst źródłowy: Jonasz 3, E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 175–176. 
Tekst pamięciowy: „[Bóg] okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął” (2 P 3,9). 
Przesłanie: BÓG POMOŻE MI DZIELIĆ SIĘ PRZESŁANIEM O ZBAWIENIU Z INNYMI. 
 

SOBOTA  

● Wybierz się na spacer w naturze z rodziną. Obserwuj stworzenia, które mogą przekazywać ostrzeżenia innym istotom. Co 
robią? Znajdźcie spokojne miejsce i przeczytajcie razem swoją lekcję. Kto przekazał ostrzeżenie? Jaki był tego rezultat? 
Poproś Boga, aby pomógł ci słuchać wiadomości, jakie ma dla ciebie. 

● Naucz wersetu pamięciowego swoją rodzinę. 

NIEDZIELA  

● Przeczytaj Jonasza 3, 1.2 na rodzinnym nabożeństwie. 
● Podaruj kolaż z przesłaniem, który zrobiłeś na szkółce sobotniej albo napisz swój werset pamięciowy i J 3, 16 na papierze 

i udekoruj go obrazami Jezusa. Wrzuć go do balonu, a następnie nadmuchaj go. Daj go komuś z sąsiedztwa. 
● Napisz swój werset pamięciowy na długim pasku papieru. Rozetnij słowa, uporządkuj je i wypowiedz werset. Zachowaj to 

na inny dzień. 

PONIEDZIAŁEK 

● Przeczytaj Jonasza 3, 3 z rodziną. Jonasz posłuchał i poszedł do _______________. 
● Znajdź to miejsce na mapie biblijnej. Zwróć uwagę, jak daleko musiał się udać Jonasz z wybrzeża. Ile dni zajęło mu 

przejście przez Niniwę? Jak daleko musisz się udać, by podzielić się Bożą wiadomością? 
● Umieść wczorajsze puzzle z wersetem pamięciowym w odpowiedniej kolejności. Podziękuj Bogu za cierpliwość względem 

nas. Jak możesz dzisiaj przekazać komuś Jego przesłanie? 

WTOREK 

● Przeczytaj z rodziną Jonasza 3, 4.5. Po ilu dniach Niniwa zostanie zniszczona? _____. Spójrz na kalendarz i policz tę 
liczbę dni od dzisiaj. Jaki to będzie dzień? 

● Powtórzcie razem werset pamięciowy. Czy dzisiaj podzieliłeś się z kimś przesłaniem od Boga? Opowiedz o tym swojej 
rodzinie. 

● Śpiewajcie razem „O, wróć!” (nr 233 – Śpiewajmy Panu). Dziękuj Bogu za Jego miłość do rodziny i przyjaciół. 

ŚRODA 

● Podczas nabożeństwa rodzinnego przeczytaj Jonasza 3, 6–9. Czym jest wór pokutny? Poproś członka rodziny o pomoc w 
znalezieniu słowa w słowniku. Przykryj się prześcieradłem lub szorstką tkaniną i wyobraź sobie, jak to jest modlić się 
przez cały dzień w worze. Jak się pości? Czy możesz pościć przez jeden dzień? Jeśli rodzice pozwolą, spróbuj jutro. 
Dlaczego ludzie z Niniwy byli tak zdesperowani? (Patrz: Jonasz 3, 9). 

● Powiedz swój werset pamięciowy własnymi słowami. 

CZWARTEK  

● Przeczytaj Jonasza 3, 10 z rodziną. Pomyśl o sytuacji, w której ktoś cię skrzywdzi. Jak traktowałeś tę osobę? Jak Bóg 
traktuje tych, którzy odwracają się od swoich złych dróg? 

● Czy dzisiaj pościłeś? Czemu? 
● Zaplanuj wspólnie jutrzejsze nabożeństwo na rozpoczęcie sabatu. Pomyśl o sposobach dzielenia się dobrą nowiną o 

Bożym zbawieniu z rodziną poprzez pieśń, Słowo Boże, odgrywanie scenek biblijnych itd. Jeśli to możliwe, zaproś 
przyjaciela, by uwielbiał Boga z tobą. Poproś Pana, aby pobłogosławił twoje plany. 

● Ułóż melodię do wersetu pamięciowego i zaśpiewajcie go razem. 

PIĄTEK  

● Ciesz się programem na rozpoczęcie soboty, który zaplanowałeś wczoraj. Spróbuj nosić „wór” i siedzieć na podłodze. 
Módlcie się o Boże miłosierdzie i błogosławieństwa. Pamiętajcie, aby podziękować Panu za Jego przesłanie zbawienia. 

● Poproś swoją rodzinę o podzielenie się ulubionymi wersetami biblijnymi na temat Bożego zbawienia. 
● Powiedz swój werset pamięciowy. Zaśpiewajcie „Bóg jest miłością” (nr 24 – Śpiewacie Panu), zanim się pomodlicie. 


