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LUDZCY BOGOWIE  
 

ŹRÓDŁA: Dz 14, 8–20, E.G. White, Krzyż i miecz, s. 102‒107, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 2018. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY 
 

„Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” (Ga 6, 2).  

PRZESŁANIE 
 

SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. 
 

CELE  Dzieci: 
dowiedzą się, że czynienie dobrych uczynków jest jednym ze sposobów służenia Bogu. 
odczują pragnienie pomagania innym w potrzebie i pomagania im w poznawaniu Boga. 
zareagują, próbując pomóc komuś w tym tygodniu. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ  

 
 
 

 
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 
 

 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

W Listrze Paweł i Barnaba wzywają Boga do uzdrowienia człowieka, który był sparaliżowany od 
urodzenia. Tłum widząc, że człowiek ten chodzi, obwołuje Pawła i Barnabę bogami w ludzkiej postaci 
i chce złożyć im ofiary. Apostołowie zatrzymują mieszkańców Listry i mówią, aby czcić tylko żywego 
Boga. Niektórzy Żydzi obracają tłum przeciwko apostołom. Ludzie kamienują Pawła, wyciągają go 
poza miasto i zostawiają na pewną śmierć. Jednak apostoł wstaje i wraca do miasta. Następnego 
dnia on i Barnaba wyruszają do Derbe, aby zanieść tam ewangelię. 
 
SŁUŻBY. 
Dobre słowa i czyny przygotowują serca ludzi do przyjęcia Dobrej Nowiny o Jezusie. Są także żywą 
ilustracją tego, co dzieje się z życiem człowieka dotkniętego ewangelią. Pomaganie innym w potrzebie 
oraz dzielenie się Słowem Bożym to skuteczna służba Bogu. 
 
 
Listra ‒ miasto w Likaonii, które było częścią Galacji, rzymskiej prowincji. Miasto było kolonią rzymską, 
założoną około 6 roku p.n.e. Było zaludnione głównie przez rzymskich weteranów, a jego 
mieszkańcami byli rzymscy obywatele... Paweł i Barnaba głosili tam ewangelię podczas swojej 
pierwszej podróży misyjnej... [Paweł] ponownie odwiedził Listrę podczas swojej drugiej (Dz 16, 1.2) i 
prawdopodobnie trzeciej (Dz 18, 23) podróży misyjnej. Tymoteusz przypuszczalnie pochodził z Listry 
(Dz 16, 1‒3) [Komentarz Biblijny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, s. 688, 689 (wersja ang.)]. 
Mieszkańcy Listry wierzyli w mit mówiący o tym, że Zeus i Hermes odwiedzili ich miasto i uważali, że 
Paweł był Hermesem, mówcą, a Barnaba był Zeusem. Zeus w mitologii greckiej (lub Jowisz w 
rzymskiej) był ojcem bogów. Nazwa Jowisz dosłownie oznacza „spadł z nieba”. [Komentarz Biblijny 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, s. 1211 (wersja ang.)]. 
 

 
DEKORACJA SALI 

 
Na górze tablicy ogłoszeń lub na plakacie umieść wyrażenie: „Uczyń mnie sługą”.  
Pod spodem stwórz kolaż ze zdjęć osób pomagających innym (dobrym źródłem mogą być stare 
czasopisma). Możecie spróbować przygotować kolaż przed szkółką. Dzieci przychodzące wcześniej 
mogą dodać obrazek do kolażu, wybierając coś z już przygotowanych zdjęć. Jeśli to możliwe, umieść 
plakaty ADRA, która pomaga na całym świecie.  
Każdemu dziecku odrysuj na papierze kształt rąk. Wytnij je i podpisz imieniem dziecka. Przyklej je 
dookoła pokoju lub użyj kształtów rąk jako ramki plakatu. 
Ponadto umieść mapę podróży Pawła w widocznym miejscu.  
Co tydzień zaznacz miasto z danej lekcji podczas szkółki. 

 
 
 
 



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. JAKI JEST TWÓJ BÓG 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

- obrazy bożków czczonych w 
czasach biblijnych 
- zdjęcia współczesnych idoli 
(telewizja, ubrania, przyjaciele itp.) 
- obraz Jezusa lub słowo JEZUS 
- karta dla każdego dziecka, na 
której napisane jest jego imię 
- obrazy lub przedmioty 
symbolizujące sposoby służenia 
Bogu 

Umieść zdjęcia idoli i obraz Jezusa blisko 
siedzących dzieci. Daj każdemu dziecku kartę 
z jego imieniem i poproś, aby położyli ją obok 
swojego Boga. Porozmawiaj o sposobach 
służenia Bogu (służenie Bogu poprzez 
spędzanie z Nim czasu, dzielenie się 
pieniędzmi itp.). Poproś dzieci, aby wybrały i 
umieściły obrazki przedstawiające sposoby 
służenia Jezusowi pod Jego wizerunkiem lub 
słowem JEZUS. 

Zapytaj: Skąd wiemy, kiedy 
coś lub ktoś staje się 
bożkiem? (Kiedy coś lub ktoś 
jest ważniejszy od Boga). 
Które z tych rzeczy mogą 
stać się naszym bogiem? 
(Pozwól na dyskusję). Komu 
chcesz służyć? Jak możesz 
służyć Bogu Niebieskiemu? 
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. 
Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 

B. TY SIĘ DZIELISZ, JA SIĘ DZIELĘ 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

- jabłka (lub 
inne lokalne 
owoce) 
- nóż do 
krojenia 
owoców 
- woda 
morska lub 
sok z cytryny 
 

Jabłka (lub inne owoce) pokrój 
wcześniej na ćwiartki, pozostawiając 
jedno w całości do pokazania (słona 
woda lub sok z cytryny utrzymają je 
w świeżości). Zapytaj dzieci: Jak 
możemy podzielić się taką małą 
ilością owoców z wieloma 
ludźmi? Tak, możemy pokroić 
jabłka. Natnij jabłko, aby 
zademonstrować. Niech każde 
dziecko weźmie kawałek jabłka i 
podaruje je komuś innemu. Upewnij 
się, że wszyscy służą i wszyscy są 
obsługiwani. 

Zapytaj i zaczekaj na odpowiedzi:  
Kto z was czuł się lepiej? Ci, którzy częstowali? Czy ci 
których częstowano? 
Jak byś się czuł, gdyby osoba odmówiła przyjęcia tego, 
czym chciałeś się podzielić? (Rozczarowany, smutny itp.). 
Czy trudno było ci się podzielić? (Poczekaj na 
odpowiedzi). W naszej dzisiejszej historii biblijnej Paweł 
został skrzywdzony przez ludzi, którym próbował mówić 
o miłości Jezusa. Jeśli ludzie odmawiają naszej pomocy 
lub nie chcą nic wiedzieć o Jezusie, co możemy zrobić? 
(Bądź cierpliwy, kochaj ich mimo wszystko, nie naciskaj, nie 
poddawaj się itp.). Jak możemy pomóc im zrozumieć 
miłość Jezusa? (Pomóc im, kiedy tego potrzebują). O tym 
właśnie mówi dzisiejsze przesłanie:  

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. 
Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
 
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. 
 
PIEŚŃ  
Zaśpiewajcie kilka wybranych pieśni związanych z tematem lekcji. Propozycje: 



„Dla Pana” (pieśń nr 616 ‒ Śpiewajmy Panu). 
„O, drogi Zbawco” (pieśń nr 613 ‒ Śpiewajmy Panu). 
„Gdy Jezus był taki jak ja” (pieśń nr 636 ‒ Śpiewajmy Panu). 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
WSTĘP DO DARÓW  
Przyklej wycięte dziecięce dłonie na zewnątrz pudełka, aby symbolizowały „służące” ręce. Powiedz:  
Nasze przesłanie na dzisiaj mówi, że SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. Możemy pomagać, 
przekazując pieniądze, aby posłużyły one w uzyskaniu tego, co potrzebne. Zbierzmy teraz dary, żeby pomóc 
innym.  
 
DARY 
 
MODLITWA  
Jeżeli sala jest wystarczająco duża, uformuj okrąg i chwyćcie się za ręce. Zapytaj o intencje modlitewne, a następnie 
poproś trzech wolontariuszy. Módlcie się. Aby uniknąć sytuacji, w której ci sami wolontariusze są cały czas proszeni, 
napisz na tablicy ponumerowane imiona dzieci. Przesuwaj np. klamerkę za każdym razem w dół, aby każde dziecko 
miało okazję się modlić. Możesz nazwać ten plakat: „Nasza Lista Modlitewna”. Poproś osobę dorosłą, aby zakończyła 
czas modlitwy, dziękując Bogu, że możemy być Jego sługami i modląc się o to, byśmy zawsze byli Jego sługami, 
wybierając służbę Jemu, jedynemu i prawdziwemu Bogu. 
 
 
 

LEKCJA BIBLIJNA 

Materiały Przebieg 

- stare koszulki, które 
można rozerwać 
- kostiumy z  czasów 
biblijnych 

Zanim rozpoczniesz opowieść, wybierz dzieci, które odegrają role z historii. Należy zapewnić 
im odpowiednie „rekwizyty”. 
Bohaterowie: chromy człowiek, Paweł i Barnaba, tłum (inne dzieci)  
Podkoszulki: ubrania dla chromego mężczyzny, stare koszulki, które można rozerwać ‒ dla 
Pawła i Barnaby 

 
 
[Paweł i Barnaba wchodzą i siadają, aby odpocząć. 
Wykonują odpowiednie gesty podczas czytania historii]. 

Paweł i Barnaba zatrzymali się na poboczu 
drogi. Spoglądali na miasto przed sobą.  
‒ Większość ludzi z Listry nic nie wie o Bogu ‒ wzdychał 
Paweł.  
‒ Już niedługo! ‒ odpowiedział z uśmiechem Barnaba. 

Tam, przy drodze, prawdopodobnie dwaj 
apostołowie modlili się [Paweł i Barnaba klękają].  
‒ Drogi Boże, pokaż nam, jak przekazać ludowi dobrą 
nowinę o Jezusie! 

[Paweł i Barnaba zaczynają chodzić. 
Gestykulują we właściwym czasie].  

Wchodząc do miasta, obaj przyjaciele zaczęli 
się rozglądać i rozmawiać z ludźmi. Wkrótce kilku 
mieszczan zebrało się, by ich posłuchać. [Niech kilkoro 
dzieci zbierze się wokół dwóch „mężczyzn”].  
‒ Rozejrzyjcie się dookoła! ‒ powiedział Paweł. ‒ 
Wszystkie piękne rzeczy, które widzicie, są tutaj dzięki 
Bogu niebieskiemu. On stworzył góry, drzewa, ludzi… i 
kwiaty!  
W miarę jak Paweł kontynuował, Barnaba obserwował 
twarze słuchaczy. Widział, że zaczynają myśleć o 
prawdziwym Bogu.  

Krok po kroku, dzień po dniu, Paweł i Barnaba 
mogli dzielić się historią Jezusa. Pewnego dnia Paweł 
powiedział, że Jezus uwielbiał uzdrawiać ludzi. Gdy 
mówił, zauważył człowieka, który nigdy nie umiał 
chodzić. [W rogu siedzi mężczyzna w zniszczonym 
ubraniu].  

„Spójrz na Niego, Jezu! ‒ Modlił się cicho Paweł. ‒ On w 
Ciebie wierzy! Możesz go uzdrowić”.  
Wtedy Paweł powiedział: 
‒ Stań na nogi.  
[Mężczyzna podskoczył i zaczął iść]. Paweł i Barnaba 
poszli dalej służyć innym.  

[Reszta dzieci pokazuje gesty 
podekscytowania]. Gdy tłum zobaczył, co się stało, 
zaczęli mówić:  
‒ Bogowie przyszli do nas! [Poproś tłum o powtórzenie 
tego].  
Wierzyli w wielu bogów. Po uzdrowieniu chromego byli 
pewni, że Paweł i Barnaba byli jednymi z nich.  

Ludzie byli tak podekscytowani, że powiedzieli:  
‒ Świętujmy! Możemy złożyć ofiary tym bogom! [Dzieci 
ponownie wykonują gesty podekscytowania]. 

Paweł i Barnaba poszli znaleźć miejsce na 
odpoczynek. Nie wiedzieli jeszcze, jakie tłum ma wobec 
nich plany! Wkrótce dotarły do nich głosy podnieconego 
tłumu. Słyszeli, co mówili ludzie.  

Paweł i Barnaba zaczęli uciekać pomiędzy 
ludźmi. [Paweł i Barnaba biegają pomiędzy dziećmi 
które rozdzierają im ubrania/stare koszulki].  
‒ Nie, nie, nie rozumiecie! Jesteśmy ludźmi takimi jak 
wy! Przybyliśmy po to, by powiedzieć wam dobrą 
nowinę, że możecie poznać prawdziwego Boga, 
żywego Boga! 
Ale ludzie koniecznie chcieli oddać cześć Pawłowi i 
Barnabie. Apostołowie mieli trudności z 
powstrzymaniem ich przed składaniem ofiar. 



Mniej więcej w tym czasie pewni przywódcy 
żydowscy, którzy chcieli zatrzymać pracę Pawła i 
Barnaby, przyszli zobaczyć, co się dzieje. Nietrudno 
było zwrócić tłum przeciwko apostołom, mężom Bożym! 
Bardzo szybko ci sami ludzie, którzy wcześniej chcieli 
oddać cześć apostołom, teraz chcieli ich zabić! 
Ukamienowali Pawła i wyciągnęli go poza miasto, 
myśląc, że umarł. [Paweł upada na ziemię. Tłum 
gromadzi się wokół niego]. Chrześcijanie z Listry zebrali 
się smutno wokół Pawła. Był potłuczony i pobity. 

Krwawił, ale podniósł głowę i wstał! [Paweł wstaje 
powoli i zaczyna chodzić]. Wierzący pomogli mu wrócić 
do miasta, gdzie Paweł powiedział:  
‒ Jakiś czas spędzimy w Derbe, ale wkrótce wrócimy, 
aby pomóc was i dodać wam zachęty! 

Paweł i Barnaba byli chętni, aby pokazać 
miłość Boga innym poprzez ich dobre czyny. A co z 
tobą? Jak twoje czyny mogą mówić: „Jezus cię kocha” 
do kogoś w tym tygodniu? 

 
 

PODSUMOWANIE 
 
Zapytaj i daj czas na odpowiedź:  
Co robisz, gdy widzisz kogoś w potrzebie? (Staram się im pomagać i/lub modlę się). Co powiedziałbyś, gdyby 
ludzie chwalili cię za pomoc? (Cieszę się, że mogę pomóc; Bóg mi w tym pomógł). Dlaczego Paweł i Barnaba nadal 
służyli Bogu, nawet gdy ludzie próbowali ich skrzywdzić i powstrzymać? (Kochali Boga i ludzi. Chcieli pomagać 
innym i uczyć ich poznawać Boga). Powiedzmy nasze przesłanie: 
 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. 
 
 
 
TEKST BIBLIJNY 
Każde słowo w wersecie pamięciowym zapisz na osobnych kartkach papieru. Wymieszaj je i poproś dzieci, aby 
ułożyły je w odpowiedniej kolejności. Powtarzaj, aż wszyscy zapamiętają ten werset. 
 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Przebieg Podsumowanie 

Niech dzieci znajdą w Biblii Dzieje 
Apostolskie 14, 8‒20. Podziel uczniów 
na grupy dwu- lub trzyosobowe (z 
osobą czytającą w każdej z grup). 
Poproś każdą z grup o odnalezienie i 
przeczytanie w 
ersetu, który mówi o: 
• kulawym człowieku 
• nazywaniu Pawła bogiem 
• zazdrosnych Żydach, którzy 
spowodowali bunt 
• ukamienowaniu Pawła  
• powrocie Pawła do miasta. 
 

Zapytaj i daj czas na odpowiedź:  
Jak myślisz, jak byś się czuł, gdybyś był chromym człowiekiem, 
zanim Paweł cię uzdrowił? (Przygnębiony, szukający czegoś lepszego w 
życiu). A po uzdrowieniu przez Pawła? (Podekscytowany, pragnący 
chwalić i naśladować Boga). Czy myślisz, że Paweł i Barnaba czuli się 
zaszczyceni, gdy ludzie próbowali oddawać im cześć? Dlaczego? 
(Paweł i Barnaba nie chcieli otrzymać czci, która należała się tylko Bogu).  
Dzięki czemu Paweł i Barnaba mogli służyć Bogu, mimo że ludzie 
próbowali ich powstrzymać lub skrzywdzić? (Kochali Jezusa i byli 
gotowi zrobić wszystko, co trzeba, by dzielić się Nim z innymi. Wiedzieli, 
że On będzie z nimi zawsze). Co zrobisz, jeśli spotkasz kogoś w 
potrzebie? (Pomogę w każdy możliwy sposób). Powiedzmy jeszcze raz 
nasze przesłanie na dziś: 
 

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 

A. POMYSŁY NA SŁUŻBĘ 
 

Przebieg Podsumowanie 
Podziel dzieci na małe grupy lub pozwól im działać 
samodzielnie nad opracowaniem listy pomysłów na służenie 
w ich domu, szkole, dzielnicy lub kościele. Zachęć małe grupy 
do odgrywania scenek z większą grupą. Sporządź listę 
zebranych pomysłów i powieś gdzieś, gdzie wszyscy będą 
mogli je zobaczyć. (Przydadzą się w dalszej części lekcji). 

Zapytaj i daj czas na odpowiedź:  
Co już zrobiłeś, aby pomóc ludziom i służyć 
Bogu? Jaki jest twój ulubiony sposób służenia 
Bogu? Jak się czujesz, kiedy komuś pomagasz? 
(Szczęśliwy, że Bóg i ta osoba są zadowoleni). 
Pamiętajmy o dzisiejszym przesłaniu: 

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. 
 



 
 

B. JAK WYSOKO POTRAFISZ SKOCZYĆ? 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- dwa 
metry liny 

Niech dwójka pomocników chwyci końce liny i napręży ją 
nisko nad ziemią. Powiedz: Co uczynił chromy 
człowiek, kiedy został uzdrowiony? (Podskoczył i 
zaczął chodzić). To prawda, podskoczył i poszedł. Kto 
chciałby spróbować naszego „skoku w wzwyż”? Za 
każdym razem, gdy ktoś skacze, niech powie, co 
możemy zrobić, aby pomóc innym. I za każdym razem 
podniesiemy nieco wyżej naszą linę.  
Po zakończeniu zabawy, zapytaj: Co może powstrzymać 
nas przed próbami zrobienia tych rzeczy które 
wymienialiśmy? Zachęć dzieci do wyrażania obaw takich 
jak: może osoba będzie niemiła, tak jak ludzie byli niemili 
wobec Pawła itp.  
Zatrzymaj się, gdy lina jest zbyt wysoko, aby przeskoczyć. 

Przeanalizujcie sposoby pomocy, o których 
wspominają dzieci.  
Zapytaj i daj czas na odpowiedź:  
Czy uważasz, że Paweł i Barnaba 
doświadczali tych samych obaw i 
lęków? (Tak, nie, nie wiem). 
Podejrzewam, że tak było, ale oni nadal 
byli gotowi pomagać ludziom. Jak 
myślisz, dlaczego pomagali ludziom, 
chociaż byli źle traktowani? (Bo kochali 
Boga i chcieli Mu służyć). Pamiętajmy, że 
okazujemy naszą miłość do Boga, kiedy 
służymy innym. Powiedzmy to razem: 

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. 
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 
ZRÓBMY TO! 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- kopia umowy o 
świadczenie usług 
dla każdego 
dziecka (zob. s. 140 
wersja ang, 
poprawić na polską) 
- ołówki  
-poduszka 
atramentowa 
- przedmioty do 
rozdania osobom, 
które nie chodzą do 
kościoła 

Zwróć uwagę dzieci na przygotowaną wcześniej listę 
rzeczy, które możemy zrobić, aby służyć innym. Niech 
wybiorą z listy rodzaj „służby” oraz zastanowią się nad 
rodziną lub osobą, której mogą w ten sposób pomóc. 
Zachęcaj ich do wybrania kogoś, kto nie przychodzi do 
twojego kościoła. Następnie pomóż dzieciom w zawarciu 
„umowy pomocowej”. (Patrz strona 140 wersja ang, 
poprawić na polską)). 
Do zilustrowania swojego planu mogą użyć słów lub zdjęć. 
Następnie mogą podpisać swoim imieniem i nazwiskiem 
oraz „zapieczętować” umowę, odbijając odcisk paluszka na 
stronie. 
Rozdaj dzieciom materiały, które będą mogły dać osobie, 
której pomogły. 

Zapytaj i daj czas na 
odpowiedź: Komu zamierzasz 
pomóc w tym tygodniu? Co 
zamierzasz zrobić, aby im 
pomóc? Jak myślisz, że się 
poczują? (Poczują 
zadowolenie, zaskoczenie itp.). 
Jak ty się czujesz? 
Jak myślicie, kiedy jest dobry 
czas, aby dać im materiały o 
Jezusie? (Po udzieleniu 
pomocy). Powiedzmy jeszcze 
raz nasze przesłanie: 
 

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. 
 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Poproś wybrane dziecko, aby się pomodliło. Niech prosi Jezusa, aby pomógł nam radośnie służyć innym w 
nadchodzącym tygodniu. Po modlitwie zaśpiewajcie pieśń. 
 

  



Tekst źródłowy: Dzieje Apostolskie 14, 8‒20, E.G. White, Krzyż i miecz, s. 102-107, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 
2018. 

Tekst pamięciowy: „Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” (Ga 6, 2). 

Przesłanie: SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY INNYM. 

 
ZADANIA DO WYKONANIA 

 

Sobota: 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj historię z lekcji. Następnie wspólnie pójdźcie na spacer. Szukaj kogoś, komu 
możesz pomóc. 

● Znajdź i przeczytaj List do Galacjan 6, 2. Co to znaczy dźwigać czyjeś ciężary? 
● Zaśpiewaj piosenkę o pomaganiu. Poproś Boga, aby ci pomógł. 

Niedziela 

● Przeczytaj wersy z Dziejów Apostolskich 14, 8–10 wspólnie z rodziną. Jaki jest twój ulubiony fragment historii? 
● Na kartce papieru nanieś ślady buta. Wytnij. Nanieś na niego słowa z wiersza pamięciowego. Powycinaj fragmenty 

pomiędzy każdym wersem, tworząc puzzle. Wymieszaj kawałki i spróbuj je uporządkować. Módlcie się wraz z rodziną, 
aby wasze stopy zaprowadziły was do ludzi, którzy was potrzebują. 

Poniedziałek 

● Komu powinniśmy oddać cześć, gdy ludzie chwalą nas za pomoc? _________________ 
● W szkole sobotniej podpisałeś w tym tygodniu umowę o pomoc. Porozmawiaj o niej z rodziną. Zrealizujcie swoje plany. 
● Wymieszaj puzzle w kształcie buta i poukładaj. 
● Módlcie się i śpiewajcie razem. 

Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj fragment z Dziejów Apostolskich 14, 18–20. Porozmawiajcie: Pawła poraniły 
rzucone w niego kamienie. Bóg pomógł mu wstać i nadal służyć. Czy ktoś w twojej rodzinie przeżył coś strasznego, służąc 
Bogu? Jak Bóg mu pomógł? 

● Odrysuj rękę na papierze. Wewnątrz rysunku napisz lub narysuj sposób, w jaki będziesz służyć innym dzisiaj. Napisz: 
„Jesteśmy Jego dłońmi” na rysunku ręki. 

● Zaśpiewaj pieśń. 
● Powiedz swój werset pamięciowy. Powiedz rodzinie, w jaki sposób służyłeś Bogu wczoraj. 

Środa 

● Przed rodzinnym nabożeństwem znajdź kilka zdjęć osób w potrzebie (dziecko w obdartych ubraniach, głodujący ludzie, 
bezdomnych, chorych itp.). W czasie nabożeństwa porozmawiaj z rodziną o tym, co możesz zrobić dla tych osób. Co 
Jezus mówi o pomaganiu innym? Przeczytaj razem werset z Ewangelii Mateusza 25, 40. Powiedz, co ten werset oznacza. 

● Spróbuj ułożyć melodię dla twojego wiersza pamięciowego. Zaśpiewajcie go wspólnie. Następnie poproś Jezusa, aby 
pomógł ci dzisiaj zmniejszyć czyjeś obciążenie. 

Czwartek 

● Podczas nabożeństwa porozmawiaj o najskromniejszym dziecku, jakie znasz. Czy Jezus chciałby, abyś pomógł temu 
dziecku, gdyby kiedykolwiek potrzebowało pomocy? Przeczytaj razem List do Rzymian 12, 20–21. Pokaż rodzinie, jak 
można zastosować ten werset w życiu. 

● Zaśpiewaj swój werset pamięciowy, używając melodii, którą wymyśliłeś wczoraj. Poproś Jezusa, aby poprowadził cię do 
kogoś, komu możesz dzisiaj pomóc. 

Piątek 

● Zapytaj rodziców, jak możesz pomóc w przygotowaniach do sabatu. Albo zaskocz ich, sprzątając pokój i odkładając 
rzeczy na miejsce, nie pytając ich o to. W czasie pracy śpiewaj radosną pieśń, np. „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”. 

● W czasie nabożeństwa podziel się swoją lekcją z członkami rodziny. Porozmawiaj o tym, jak pomagałeś innym w tym 
tygodniu. Przeczytaj Efezjan 6, 7. Powiedz swój werset pamięciowy.  

● Zaśpiewaj pieśń. Módlcie się, aby Bóg pomógł wam służyć Mu każdego dnia. 

 


