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MĄDRY WYBÓR 
 

ŹRÓDŁA: Ewangelia Mateusza 3; E.G. White, Życie Jezusa, s. 69–72, CHIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2008 

WERSET PAMIĘCIOWY „A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. (Mt 3, 17 BT). 

PRZESŁANIE GDY PRZYJMUJĘ CHRZEST, OZNAJMIAM WSZYSTKIM, ŻE NALEŻĘ TERAZ DO BOŻEJ 
RODZINY. 

CELE Dzieci: 
wiedzą, że chrzest jest publicznym oświadczeniem, że należą do rodziny Boga. 
czują się szczęśliwe, mogąc być członkami Jego rodziny, nawet jeśli nie zostały jeszcze 
ochrzczone. 
reagują, prosząc o pomoc w przygotowaniu do chrztu.  
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

 
 

 
 

 
TA LEKCJA JEST NA 

TEMAT 
 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

Jan nauczał na pustyni w Judei nieopodal rzeki Jordan, mówiąc ludziom, że muszą kajać się za 
grzechy i uwierzyć w Boga. Chrzcił wielu ludzi, którzy odpowiedzieli na jego wołanie. Pewnego dnia 
Jezus przyszedł z Galilei i prosił Jana, aby ten Go ochrzcił. Jan zaś odpowiedział, że to Jezus musi 
go ochrzcić. Mesjasz nalegał jednak, mówiąc, że „tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 
sprawiedliwe”. Jan się zgodził. Gdy Jezus wynurzył się z wody, Duch Święty w postaci gołębicy 
zstąpił na niego. Wtedy odezwał się głos z niebios: „Ten jest mój Syn umiłowany”. 
 
WSPÓLNOTY. 
Gdy się chrzcimy, publicznie oświadczamy, że od teraz jesteśmy członkami rodziny Boga, tak samo 
jak zrobił to Jezus. Bóg cieszy się, kiedy do niej dołączamy.  
 
Jan dorastał na pustkowiu aż do czasu rozpoczęcia swej służby (Łk 1, 80). To pustkowie było 
prawdopodobnie pustkowiem Judei. Biblia nie mówi nam wiele o wczesnych latach życia Jana ani o 
głoszonych przez niego naukach oprócz stwierdzenia, że „Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, 
a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem” (Łk 1, 80 BT). 
Jan był starszym o około sześć miesięcy kuzynem Jezusa i zaczął swoją służbę przed nim, również 
w wieku około 30 lat. Żydzi uważali, że mężczyzna w wieku 30 lat osiągnął już pełną dojrzałość i mógł 
uczestniczyć w ważnych sprawach życia publicznego [Komentarz Biblijny KADS, s. 604 (wersja 
ang.)]. 
 

DEKORACJA SALI Pomysły na dekorację tablicy korkowej:  
1. Wytnij jedno wielkie serce i napisz: „Należymy do Jezusa”. Niech z serca odchodzą 

połączone nitkami, wycięte z papieru baloniki z imionami lub zdjęciami dzieci.  
2. Zbierz od dzieci odrysowane kontury ich stóp, potem wytnij je i napisz na nich ich imiona. 

Napisz „Chcę podążać za Jezusem” na tablicy ukosem, ale tak, aby imię Jezusa było na 
samej górze. Umieść wycięte ślady stóp dzieci pod tym napisem. 

3. Stwórz scenę na podstawie historii biblijnej z tego miesiąca np. chrztu Jezusa, dobrego 
Samarytanina, syna marnotrawnego oraz przypowieści o 10 pannach. 

 

 

  



 

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. NALEŻĘ 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- wycięty szablon w 
kształcie kościoła 
- ołówki 
- kredki świecowe 
- markery  
- szpilki  
- nożyczki 
 

Powiedz: W tym miesiącu mówimy o 
wspólnocie – wspólnocie ludzi, którzy 
należą do Jezusa. Aby pomóc dzieciom 
poczuć przynależność do kościoła, daj 
każdemu obrazek w kształcie kościoła i 
powiedz dzieciom, aby je wycięły tak, żeby dało 
się na nich napisać imiona. Pomóż im napisać 
na tych karteczkach: „Należę do (nazwa 
zboru)”. Przypnij szpilką każdą karteczkę do 
ubrań dzieci. 

Zapytaj: Kim jesteście w Bożej rodzinie? 
(Dziećmi Bożymi). Gdzie znajduje się takich 
ludzi? Co sądzicie o przynależności do 
zboru? Jaka ceremonia, jakie wydarzenie, 
mówi innym ludziom, że stajemy się 
częścią rodziny Jezusa? Czy chciałbyś 
pewnego dnia zostać ochrzczony? Dzisiaj 
nauczymy się o pewnej szczególnej 
osobie, która chciała być ochrzczona.  
Nasze dzisiejsze przesłanie mówi: 

 
GDY PRZYJMUJĘ CHRZEST, OZNAJMIAM WSZYSTKIM, ŻE NALEŻĘ TERAZ DO BOŻEJ RODZINY. 
Powtórzmy to razem. 
 
 

B. CZY NALEŻYSZ? 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- dokumenty takie 
jak akt 
małżeństwa, 
prawo jazdy, 
karta biblioteczna 
itd. 

Pokaż dzieciom dokumenty świadczące o 
tym, że należysz do jakiejś grupy albo 
miejsca (wymienione w tabelce obok). 
Omów krótko każdy z nich, potem spytaj 
dzieci, do jakich klubów, kółek czy grup 
one należą (biblioteka, szkoła, drużyna 
pływacka, rodzina, szkoła sobotnia, ZHA 
itd.).  

Zapytaj: Co musiałeś zrobić, aby dostać się do 
grupy, którą wspomniałeś? Powiedz: Chociaż 
wiemy, że gdzieś należymy, i tak robimy rzeczy, 
aby pokazać innym, że tak jest. Co mówi innym, 
że jesteśmy członkami Bożej rodziny? Dzisiaj 
nauczymy się o pewnej szczególnej osobie, 
która chciała być ochrzczona. Nasze przesłanie 
brzmi: 

 
GDY PRZYJMUJĘ CHRZEST, OZNAJMIAM WSZYSTKIM, ŻE NALEŻĘ TERAZ DO BOŻEJ RODZINY. 
Powtórzmy to razem. 
 
 

C. RODZINNY ŁAŃCUSZEK 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

- kartka, na której po jej 
złożeniu można 
narysować i wyciąć 
ludziki (s. 145 – wersja 
ang, zmienić na polską) 
- kredki świecowe 
- nożyczki 

Daj każdemu dziecku wzór rodziny do 
odrysowania na złożonej kartce. Złóż 
papier tak, aby udało się wyciąć cztery 
ludziki połączone spódniczkami lub 
spodniami, rękoma i butami. Napisz na 
tych postaciach: „Należymy do Boga”.  

Zapytaj: Czy było wam łatwo wymierzyć 
zgięcia papieru tak, aby potem móc wyciąć z 
tego ludziki? Czy niektóre ludziki odpadły? 
(Tak, nie). Czy Bóg odcina ludzi, jeśli 
zrobimy coś złego? (Nie, Bóg nas zawsze 
kocha). Jak możemy oznajmiać innym, że 
należymy do Bożej rodziny? Nasze 
przesłanie na dziś mówi: 

 
GDY PRZYJMUJĘ CHRZEST, OZNAJMIAM WSZYSTKIM, ŻE NALEŻĘ TERAZ DO BOŻEJ RODZINY. 
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. 
 
PIEŚŃ 
Zaśpiewajcie kilka wybranych pieśni związanych z tematem lekcji. Propozycje: 

„Czy wy wiecie?” (pieśń nr 525 – Śpiewajmy Panu) 
„W Jezusie moja radość” (pieśń nr 304 – Śpiewajmy Panu) 
„Każdy człowiek” (pieśń nr 621 – Śpiewajmy Panu) 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 

WSTĘP DO DARÓW  
Udekoruj ładnie pudełko (np. na buty), naklejając na nie kolaż ze zdjęć dzieci i dorosłych, na przykład wyciętych z 
gazet. Dodaj naklejki, a na nich napisz JEZUS. Zrób otwór, przez który można wkładać pieniądze. Użyj tego pudełka 
podczas lekcji 9–13. 
 
DARY 
 
MODLITWA  
Zrób kartkę z imionami dzieci i powieś ją w widocznym miejscu – za każdym razem, gdy jakieś dziecko będzie się 
modlić, przyklej na imię naklejkę i wskaż, kto będzie się modlił następny.  
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
- duży, niebieski brulion 
- niebieski koc albo jakikolwiek płaski kawałek 
materiału 
- gołębica wycięta z papieru lub maskotka 
- kawałki papieru (podłużne) 
- przebrania adekwatne do czasów biblijnych 
- latarka 
- nagrany głos kogoś dorosłego 

Zanim zacznie się sabat, napisz na każdym z kawałków papieru 
„rolę” Jezusa, Jana Chrzciciela i Ducha Świętego, ponumeruj 
kawałki papieru. Bądź gotów na podpowiadanie ról w miarę 
postępu scenki.  
Bohaterowie scenki: Jan, Jezus, Bóg/Duch Święty, dorosły (sam 
głos, nagrany albo z ukrytego miejsca), narrator (osoba dorosła), 
słuchający tłum, czyli reszta uczniów.  

 
  
[Odsuń krzesła, połóż niebieski papier, koc lub inne 
przykrycie na podłodze, aby symbolizowało rzekę 
Jordan. Daj dzieciom, które będą odgrywać scenkę 
kawałki papieru. Niech Jan stoi na rzece podczas 
zwracania się do tłumu i Jezusa. Tłum powinien 
siedzieć twarzą zwróconą w stronę rzeki. Niech Jezus 
stanie gdzieś z tyłu pokoju]. 
Narrator: Gorące promienie słońca odbijają się od fal 
na rzece, podczas gdy ludzie słuchają inspirujących 
słów Jana. 
Jan: Pokutujcie! Królestwo Boże przyjdzie wkrótce. 
Odwróćcie się od swych grzechów i przyjmijcie chrzest. 
Dajcie znać Bogu, że chcecie za nim podążać. 
Narrator: Mnóstwo ludzi przyszło posłuchać tego, co 
mówi Jan. Gdy oddawali swoje serca Bogu, Jan chrzcił 
ich w rzece. (Jan „chrzci” dwoje lub troje dzieci). 
Niektórzy przyszli, bo naprawdę chcieli oddać swoje 
życie Bogu, inni byli zwyczajnie ciekawi. Jan nosił na 
sobie proste ubrania, jadł skromnie i napominał tłumy 
prostymi słowami. 

Tego dnia Jan był pozytywnie zaskoczony, widząc 
Jezusa, który zbliża się do rzeki (Jezus podchodzi). Jan 
wiedział o Jezusie wszystko, co musiał. Przez ostatnich 
parę miesięcy Jan mówił ludziom, że Mesjasz już 
niedługo przybędzie i mają się do tego przygotować. A 
teraz proszę, był tutaj! Poza tym byli kuzynami. 
Jezus: Janie, chcę być ochrzczony. 
Narrator: Jan był tak zaskoczony, że ledwo wydobył z 
siebie słowa! 
Jan: Co? Ja mam to zrobić? Panie Jezu, to TY musisz 
ochrzcić MNIE! 
Narrator: Jezus uśmiechnął się delikatnie. 
Jezus: Janie, tak jak chrzcisz innych, chcę abyś 
ochrzcił i mnie. Tak wypełni się to, co sprawiedliwe. 
Narrator: Teraz z kolei uśmiechnął się Jan. 
Jan: Oczywiście, jeśli tego chcesz, zrobię to! 
Narrator: Jezus wszedł do wody (Jezus wstępuje na 
koc/kawałek niebieskiego papieru). Jan wziął go za 
ręce, zanurzył go w wodzie i wyciągnął. (Jan chrzci). 



Kiedy Jezus wyszedł z wody, uklęknął obok rzeki. 
(Jezus wychodzi z wody i klęka). 
Jezus wiedział, że grzech zatwardza niesamowicie 
serca ludzkie. Wielu ludzi nie zrozumie Jego poselstwa 
miłości. Porozmawiał więc o tym ze swym Ojcem. Nagle 
wszyscy spostrzegli, że Jezusa otoczyła piękna, jasna 
aura, prosto z Królestwa Bożego (latarka świeci na 
Jezusa). Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił z nieba 
na Jezusa (gołębica „leci”) i święty głos Boży zabrzmiał: 
Głos Boga: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 
mam upodobanie! 
Narrator: Wielu ludzi zobaczyło chrzest Pana Jezusa. 
Widzieli również piękną poświatę wokół niego. Widzieli 
także gołębicę. Ten wspaniały dzień pomógł ich wierze 
bardzo mocno wzrosnąć.  

Chrzest to wspaniałe, wyjątkowe wydarzenie, w czasie 
którego pokazujemy wszystkim, że oddaliśmy swoje 
życie Jezusowi w całości, a on oczyszcza nasze dusze 
i przeszłość. Bóg jest tak szczęśliwy, gdy to się dzieje, 
że mówi: 
Głos Boga: Ty jesteś moim dzieckiem, które 
umiłowałem! Tak bardzo się cieszę, że jesteś! 
Narrator: Gdy Jezus został ochrzczony, nie miał 
żadnych grzechów, które brudziły jego duszę. Został 
więc ochrzczony w innym celu – aby pokazać nam to, 
co my powinniśmy zrobić. Każdego dnia możesz 
spędzać czas, poświęcając go na poznawanie Jezusa. 
Możesz podziękować Mu za to, że jesteś częścią Jego 
rodziny. Masz możliwość podążać za nim i pewnego 
dnia przyjąć chrzest, aby dać wszystkim dookoła znać, 
że wybrałeś Jezusa. 

 
PODSUMOWANIE 
 
Zapytaj i daj czas na odpowiedź:  
Jak wyglądała wiadomość Jana, którą chciał przekazać ludziom? (Odwróć się od grzechu, nawróć się i przyjmij 
chrzest). Czy sądzisz, że Jezus musiał się od czegoś odwracać i dlatego przyjął chrzest? Skąd to wiesz? 
Dlaczego Jan zgodził się ostatecznie ochrzcić Jezusa? Co powiedział Głos z Niebios? Dlaczego ludzie chcą 
być chrzczeni? Kiedy przyjmujemy chrzest, pokazujemy wszystkim, że od teraz należymy do Bożej rodziny. Ilu 
z was chciałoby tego doświadczyć pewnego dnia w przyszłości? (Poproś, aby podnieśli ręce). Jaką wiadomość 
przekaże innym twój chrzest? Powtórz razem ze mną: 
Gdy przyjmuję chrzest, oznajmiam wszystkim, że należę teraz do Bożej rodziny. 
 
 
 
 
TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 

- 14 szablonów 
gołębi 
- nici 

Przed zajęciami szkoły sobotniej wytnij 14 gołębic. Napisz na każdej z nich po jednym słowie 
wersetu pamięciowego. Użyj nici, aby powiesić je w odpowiedniej kolejności i przeczytajcie razem 
to, co tam jest napisane. Przypomnij dzieciom, że gdy Jezus przystępował do chrztu, gołębica 
przyszła do Niego z nieba, aby Go zapewnić, że Bóg radował się z tego wydarzenia.  

 
 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- Biblia Przeczytajcie razem Ewangelię 

Mateusza rozdział 3. Wyznacz 
dzieci do czytania poniższych 
fragmentów: 
Narrator wersy: 1, 2a, 4-7a, 13, 
14a, 15a, 15c, 16, 17a 
Jan wersy: 2b, 3, 7b -12, 14b 
Jezus wers: 15b 
Głos z Nieba (Bóg) wers: 17b 

Zapytaj: Które wiersze mówią o tym, że Jan nauczał zgodnie z 
Pismem Świętym? (Zobacz: wiersz 3, Jan cytował z Księgi Izajasza 
40, 3). Jak byś się czuł, oglądając chrzest Pana Jezusa? (Wersy 
13-17). Jak czuł się sam Bóg, gdy widział, że Jezus przystępuje 
do chrztu? (Wers 17). Jak Bóg czuje się, gdy to TY jesteś 
chrzczony? Dlaczego ludzie się chrzczą? (Aby okazać swoje 
oddanie). Czy nawet jeśli nie przyjąłeś chrztu, jesteś częścią 
Bożej rodziny? (Tak, wszyscy są Bożymi dziećmi). Więc po co się 
w ogóle chrzcić? Co nasz chrzest mówi innym? Odpowiedzmy 
sobie na to pytanie za pomocą dzisiejszego przesłania: 
 

GDY PRZYJMUJĘ CHRZEST, OZNAJMIAM WSZYSTKIM, ŻE NALEŻĘ TERAZ DO BOŻEJ RODZINY. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZASTOSOWANIE 
 
DOŁĄCZENIE DO RODZINY BOGA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- deklaracja 
chrztu dla 
każdego 
dziecka 

Pozwól dzieciom zastanowić się nad pytaniem: 
Chociaż należymy do pewnych grup, robimy 
rzeczy które pokazują innym, że jesteśmy ich 
częścią. Jakimi uczynkami możemy pokazać 
innym, że należymy do rodziny Pana Boga? 
(Odwiedzamy zbór, uczestniczymy w szkole 
sobotniej, dzielimy się darami, ponieważ kochamy 
Boga, przestrzegamy danych przez niego zasad, 
traktujemy dobrze innych, gramy fair, mówimy 
innym o Bogu).  
Jakie wydarzenie oznajmia innym, że chcemy 
być częścią Bożej rodziny? Jak wielu z was 
chciałoby w ten oto sposób pokazać innym, że 
należymy do Boga, przyjmując chrzest? 

Powiedz: To, że chcecie dołączyć do Bożej rodziny za 
pomocą chrztu, sprawia, że moje serce się raduje. Jak się 
czujecie, podejmując tak ważną decyzję? Daj dzieciom 
czas na odpowiedź. Powiedz: Chciałabym/chciałbym się 
teraz z wami pomodlić. Powiedz w modlitwie, że dziękujesz 
Bogu za wszystkie podjęte dzisiaj decyzje.  
Powiedz: Od momentu, w którym  podejmiecie decyzję, 
że chcecie zostać ochrzczeni, będziecie musieli najpierw 
powiedzieć o tym rodzicom. Porozmawiajcie z nimi już 
dzisiaj. Nasz pastor również będzie chciał wtedy z wami 
porozmawiać. Porozmawiam z nim i powiem mu wtedy, 
żeby odwiedził każdego z was. Kiedy będziecie się 
zastanawiać nad tą decyzją, przypominajcie sobie, czego 
się dzisiaj uczyliśmy. Powiedzmy to razem: 

 
GDY PRZYJMUJĘ CHRZEST, OZNAJMIAM WSZYSTKIM, ŻE NALEŻĘ TERAZ DO BOŻEJ RODZINY. 
Porozmawiaj z pastorem, aby spotkał się z każdym z dzieci osobno, oczywiście mowa o tych, które są już wystarczająco 
dorosłe i dojrzałe, aby podjąć decyzję o przyjęciu chrztu. Niech pastor przygotowuje ich na podjęcie tego kroku.  
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 

A. PRZYNALEŻNOŚĆ DO BOŻEJ RODZINY 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- farby do 
malowania 
palcami 
- papier do 
plakatów 
- chusteczki 
nawilżające 
lub mydło, 
wodę i ręczniki 
papierowe 

Niech każde z dzieci zrobi plakat, na 
którym napisze: **„imię dziecka” 
należy do Bożej rodziny.** Niech 
każde  z nich pokaże efekt swojej 
skończonej pracy. Zachęć dzieci do 
pomyślenia nad tym, komu 
chciałyby pokazać ten plakat. 
Wysłuchaj każdego i powiedz: 
Dobrze, teraz posprzątajmy. 
Niech każdy zmyje farbę z rąk. 
Jezus bowiem robi to samo dla 
nas – sprawia, że oczyszczamy 
się wewnętrznie.  

Gdy dzieci będą zmywać farbę z rąk, przypomnij im o 
tym, że chrzest jest sposobem, aby powiedzieć innym, 
jak Jezus potrafi nas oczyścić. Jeśli decydujecie się 
należeć do Bożej rodziny, jak możecie powiedzieć o 
tym innym? (Poprzez rzeczy które mówimy, robimy, 
sposób w jaki żyjemy, chrzest). Weź swój plakat ze sobą 
i pokaż go dzisiaj komuś. Potem opowiedz o tym, jak 
został ochrzczony sam Pan Jezus i dlaczego TY chcesz 
zostać ochrzczony tak jak On. Gdy nadejdzie dzień 
twojego chrztu, będziesz pewnie chciał, aby twoi 
najbliżsi byli tam z tobą. Dlaczego chciałbyś ich tam 
zaprosić? Ponieważ…  

 
GDY PRZYJMUJĘ CHRZEST, OZNAJMIAM WSZYSTKIM, ŻE NALEŻĘ TERAZ DO BOŻEJ RODZINY. 
 
 

B. ZAPROSZENIE DO RODZINY PANA BOGA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- kredki 
- markery 
- ołówki 
- papier 

Niech każde z dzieci wykona 
zaproszenie na papierze, które 
potem da swoim przyjaciołom. 
Może to być ktoś, kogo tym razem 
nie ma w szkole sobotniej, ich 
sąsiad, kolega z klasy, ktokolwiek. 
Zasugeruj im, aby napisały na tych 
zaproszeniach: „Bóg jest super! 
Dołącz do nas!”. 
 

Powiedz: W tym tygodniu będziecie robić coś, aby okazać 
ludziom, że należycie do rodziny Pana Boga. Zaproście 
kogoś, kogo jeszcze tu nie było, aby zobaczył, jak to jest 
spotkać się z innymi dziećmi Bożymi. Czy podobała ci się 
lekcja szkoły sobotniej w tym tygodniu? Myślisz, że innym 
twoim przyjaciołom też by się podobała? Co im powiesz, 
aby chcieli tu przyjść i cieszyć się lekcją z tobą? Gdy 
przyjmujesz chrzest, też chcesz, aby twoi znajomi i 
najbliżsi byli tam z tobą? Dlaczego? Powtórzmy dzisiejszą 
główną prawdę: 

 
GDY PRZYJMUJĘ CHRZEST, OZNAJMIAM WSZYSTKIM, ŻE NALEŻĘ TERAZ DO BOŻEJ RODZINY. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
Módl się za tych, którzy zdecydowali się przyjąć chrzest, wyraź radość z tego, że każde dziecko może cieszyć się miłością Boga i 
przynależnością do Jego rodziny. 
 



ZADANIA DO WYKONANIA DLA RODZINY: 

 

Tekst źródłowy: Ewangelia Mateusza 3; E.G. White, Życie Jezusa s. 69–72, CHIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2008. 

Werset pamięciowy: „A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17 BT). 

Przesłanie: Gdy przyjmuję chrzest, oznajmiam wszystkim, że należę teraz do Bożej rodziny. 

 

 

Sobota: 

● Jeśli to możliwe, zbierz rodzinę, idźcie nad wodę lub inne ciche miejsce i przeczytajcie historię biblijną raz jeszcze. 
Wyobraźcie sobie, że Jezus jest chrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Jak się czujesz? Gdzie ty chciałbyś 
przyjąć chrzest? Poproś Jezusa, aby pomógł ci w tych rozmyślaniach.  

● Przeczytajcie Ewangelię Mateusza 3, 17.  

Niedziela 

● Podczas porannego nabożeństwa z rodziną przeczytaj i porozmawiaj o Ewangelii Mateusza 3, 1–12. Dlaczego Jezus 
poprosił Jana, aby go ochrzcił? Dlaczego TY miałbyś przyjąć chrzest? 

● Rozszyfruj następujące słowa z historii biblijnej: UÓRZK ĘSI, KERZA, JRNDAO, ADOW, TCSZEHR.  
Twoja odpowiedź: ___________________________________________________ 

● Wytnij z papieru szablony gołębic, jedno słowo z wersetu pamięciowego napisz na każdej gołębicy. Umieść te gołębice w 
twoim pokoju na sznureczku.  
 

Poniedziałek 

● Wraz z rodziną przeczytaj i przedyskutuj Mt 3, 13–17. Jak myślisz, co czuł Jezus, kiedy usłyszał te słowa Boga? Co czułbyś, 
gdyby Bóg powiedział to do ciebie? Czy jesteś jego dzieckiem?  

● Poszukaj na mapie biblijnej rzeki Jordan. Czego możesz lub chciałbyś się o niej dowiedzieć? 
● Naucz swoją rodzinę wersetu pamięciowego.  

Wtorek 

● Przeczytaj List do Rzymian 6, 3.4. Czego ten tekst uczy nas o chrzcie?  
● Używając długopisu lub rozpuszczalnych w wodzie markerów, wypisz błędy, które ostatnio popełniłeś. Włóż tę karteczkę do 

wody i patrz, jak znika wraz z napisem. Jezus wybaczy nam wszystkie nasze błędy, gdy tylko go o to poprosimy. Gdy 
przyjmujemy chrzest, mówimy innym szczerze i otwarcie, że naprawdę chcemy prosić Jezusa o Jego zbawczą moc i do 
końca życia mu służyć. 

Środa 

● Podczas wspólnego nabożeństwa przeczytajcie jak Łukasz opisuje chrzest Jezusa z Łk 3, 21.22.  
● Chrześcijanie używają symbolu gołębicy jako Ducha Świętego, ponieważ gołębica pojawiła się podczas chrztu Pana Jezusa. 

Wytnij kontur gołębicy. Powieś tam, gdzie będziesz widział go najlepiej. Będzie ci przypominać, że Duch Święty jest także 
TWOIM pomocnikiem! 

● Popatrz na swoją gołębicę i wypowiedz werset pamięciowy. Podziękuj Bogu za Ducha Świętego. 
Czwartek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów to, co powiedział Jezus w Ewangelii Mateusza 28, 19.20. Jak możesz 
pomóc Panu Jezusowi? Wymień 3 sposoby. Potem podziel się tym z Bogiem w modlitwie.  

● Pomyśl, kiedy chciałbyś zostać ochrzczony. Porozmawiaj ze swoimi rodzicami i pastorem o tym, co zrobić, aby przygotować 
się do chrztu.  

Piątek 

● Podczas nabożeństwa odegraj historię biblijną z tego tygodnia. Przeczytaj Ewangelię Mateusza 3, 16, aby przedstawić 
scenkę z gołębicą. Trzymaj gołębicę wysoko. Potem powtórz werset pamięciowy. 

● Poproś członków swojej rodziny, aby powiedzieli ci o ich chrzcie i co on dla nich oznaczał. Poproś, abyście świętowali 
rocznicę każdego chrztu w twojej rodzinie. Niech to będzie uczczone ulubionym daniem; na przykład tortem z napisem 
„Odrodziłem się” i świeczką symbolizującą każdy kolejny rok od chrztu. Zaśpiewajcie „sto lat” i zdmuchnijcie świeczki. 
Obejrzyjcie zdjęcia z przyjęcia chrztu przez członków twojej rodziny, jeśli takie macie. Podziękuj Bogu, że przyjął każdą z 
tych osób oraz za ich poświęcenie dla Boga.  


