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NIE! NIE! NIE! 
 

ŹRÓDŁA: Mt 4,1-11, Życie Jezusa, rozdział 12: Kuszenie. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,11). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Gdy mam w sercu Boże Słowo, mogę powiedzieć „nie” szatanowi.  
 

CEL – dzieci Wiedzą, że opieranie się pokusie stanowi akt uwielbienia. 
Odczuwają potrzebę podążania za przykładem Jezusa poprzez wołanie o pomoc do Boga. 
Reagują, wychwalając Boga za pomoc w przezwyciężaniu grzechu i pokus. 

 
LEKCJA BIBLIJNA W 

SKRÓCIE 

 
Duch Święty prowadzi Jezusa na pustynię. Po trwającym czterdzieści dni i czterdzieści nocy poście 
Jezus jest głodny. Szatan kusi Go, by przemienił kamień w chleb. Jezus odpowiada: „Napisano: Nie 
samym chlebem żyje człowiek”. 
Szatan kusi Jezusa jeszcze dwa razy. Zabiera Go na szczyt świątyni i namawia Go, aby rzucił się 
w dół. Ponownie Jezus odpowiada, cytując Pismo. Szatan zabiera więc Go na wzgórze i mówi: 
„Padnij i oddaj mi pokłon”. Wtedy Jezus mu odpowiada: „Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: 
Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, 
a aniołowie przystąpili i służyli mu”. 
 

TO JEST LEKCJA O: 
 
 
 

 
WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEKORACJA 
 SALI 

Uwielbieniu. 
Jezus polegał na Piśmie Świętym. Dzięki temu nie uległ pokusie i w ten sposób uczcił Boga. Był to 
akt uwielbienia. My też możemy wielbić Boga, znajdując odpowiedzi w Piśmie Świętym i w ten 
sposób odrzucać pokusy szatana. 
 
„Szatan zawsze atakuje nas w czasie naszej największej słabości, bo wtedy jest najbardziej 
prawdopodobne, że upadniemy. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma zachowywanie fizycznych, 
umysłowych i emocjonalnych sił na wysokim poziomie wydajności. Wszystko, co je osłabia, osłabia 
również naszą obronę przeciw podstępom kusiciela. Takie rzeczy jak przepracowanie, brak ruchu, 
przegrzanie, zła dieta, niedobór snu lub wszystko, co pomniejsza czujność intelektu i kontrolowanie 
emocji, otwierają drogę dla złego i dostęp do duszy. Pielęgnowanie myśli o zniechęceniu, porażce 
lub urazach będzie skutkowało tym samym. Musimy nastrajać nasze myśli i uczucia do rzeczy 
w górze (Kol 3,2) i wypełniać nasze umysły rzeczami, które są prawdziwe, szczere, czyste i dobre 
(Fil 4,8). Musimy poddać ciało prawom naszej fizyczności, ponieważ niemożliwe jest docenienie 
w pełni rzeczy o nieprzemijalnej wartości, jeśli naruszamy naturalne prawa, które nami rządzą” (The 
SDA Bible Commentary, vol. 5, s. 310). 
 
Pomysł na tablicę ogłoszeń: 
1. Wypisz wszystkie księgi biblijne. Zachęć dzieci, które pojawiły się wcześniej, aby się ich 
nauczyły. 
2. Zrób duże serce i dodaj napis Wielbimy Boga. Niech dzieci napiszą na nim swoje imiona. 
Do serca przymocuj wstążki, które będą prowadziły do papierowych balonów. Na balonach umieść 
obrazki przedstawiające różne sposoby czczenia Boga. 

 
 

  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie realizację wybranej 
czynności wprowadzającej. 
 
 
WPROWADZENIE 

 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 
Ø ROZPRASZANIE  
 

Przebieg Rozwinięcie 

Wytłumacz dzieciom, że kiedy powiesz Zrób to, 
muszą cię naśladować, a kiedy powiesz Zrób 
tamto, nie mogą robić tego co ty. Zorganizuj 
pomocników, którzy w różnych częściach sali będą 
wykonywać zupełnie inne czynności. Powiedz 
dzieciom, że mają być skupione tylko na tobie 
i słuchać tylko ciebie. Przewidywany czas na to 
ćwiczenie to około 3 minut. 

Zapytaj: O czym myślałeś, kiedy inni próbowali cię rozpraszać? Co 
musiałeś zrobić, żeby mieć pewność, że podążasz za właściwą 
osobą? Często staramy się robić to, co właściwe, ale szatan kusi 
nas do złego. On kusił również Jezusa, kiedy ten był bardzo słaby, 
ale Jezus powiedział „nie”. Dzisiaj dowiemy się jak Jezus radził 
sobie z pokusami. Przesłanie dzisiejszej lekcji brzmi: 
 

 
GDY MAM W SERCU BOŻE SŁOWO, MOGĘ POWIEDZIEĆ „NIE” SZATANOWI.  
Powtórzmy je razem.  
 
 
Ø TO NIEMOŻLIWE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- konewka 
- roślina 
- pusta szpulka 
nici 
- igła 
 
 

Daj jednemu z dzieci pustą konewkę i poproś 
o podlanie rośliny. 
Kiedy nie da rady wykonać zadania, poproś o 
to samo inne dziecko. 
Daj dziecku pustą szpulkę nici i poproś, żeby 
nawlekło nić na igłę. 
Możesz dodać inne zadania, których nie da się 
wykonać. 

Zapytaj: Dlaczego nie mogliście wykonać zadania? 
Jak się czuliście, kiedy dostaliście zadanie, którego 
nie da się wykonać? Daj czas na odpowiedź. Czego 
potrzebujemy, żeby podlać roślinę? Czego 
potrzebujemy, żeby nawlec igłę? Czego 
potrzebujemy, żeby powiedzieć „nie” pokusie? 
Podczas dzisiejszej lekcji dowiemy się więcej na 
temat pokusy i tego, jak powiedzieć jej „nie”. 
Przesłanie dzisiejszej lekcji brzmi: 

 
GDY MAM W SERCU BOŻE SŁOWO, MOGĘ POWIEDZIEĆ „NIE” SZATANOWI.  
Powtórzmy to razem.  
 
 
MODLITWA 
 
Ø WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym 
i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij o urodzinach, 
szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
Ø PIEŚNI 
Czyń jak Daniel (pieśń nr 436) 
Jezu drogi (pieśń nr 3) 
Wielki Bóg (pieśń nr 16) 
 
Ø MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
Ø DARY  

Materiały Przebieg 

- pudełko, które wygląda jak Biblia Powiedz: Wielbimy Boga na wiele różnych sposobów. Gdy przynosimy nasze dary, 
wielbimy Boga, zwracając mu część tego, co od niego dostaliśmy. 



 
Ø MODLITWA  
 
Poproś dzieci, żeby zastanowiły się, co jest dla nich pokusą. Kiedy skończą, powiedz: Gdy Jezus stanął twarzą w twarz z 
pokusą, odpowiedział jej tekstem z Biblii. Przeczytajmy obietnice, które pomogą nam, gdy jesteśmy kuszeni. 
Przeczytajcie na głos 1 List do Koryntian 10,13: „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; 
lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli 
znieść”. 
Potem powiedz: Kiedy prosimy Boga o pomoc i studiujemy Jego Słowo, jesteśmy w stanie oprzeć się pokusie. 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie 

(wszystkie przedmioty są 
opcjonalne)  
- kamienie  
- chleb 
- zdjęcie Jeruzalem 
- zdjęcie Ziemi albo globus 
 

Stwórz cztery grupy i przydziel każdej z nich pomocnika. Zanim zaczniesz historię poproś grupy 
żeby przećwiczyły: 
 
Kiedy mówisz……….Dzieci 
Jezus ……………….- wskazują do góry 
Szatan ……………..- .wskazują w dół 
Bóg …………………- wskazują do góry 
Anioł ……………….- unoszą ramiona, opuszczają je, trzymając przed sobą i kierują otwarte 
dłonie do nieba 

 
 
Ø OPOWIADANIE HISTORII  
   
 Zaraz po chrzcie, JEZUS potrzebował zostać sam. 
Chciał modlić się do BOGA i zastanowić się nad misją, którą 
miał do wykonania na Ziemi. Udał się więc na pustynię, 
gdzie przez czterdzieści dni nic nie jadł i nic nie pił. Po 
upływie tego czasu nagle pojawił się przed Nim SZATAN. 
   SZATAN wiedział, że JEZUS jest głodny i słaby, 
więc powiedział:  
- Jeśli jesteś Synem BOŻYM, przemień kamienie w chleb. 
[Opcjonalnie: możesz wyciągnąć kamienie i chleb.]  
  BÓG nazwał JEZUSA swoim Synem w czasie Jego 
chrztu. Gdyby JEZUS dokonał tego cudu, pokazałby, że 
wątpi w BOŻE słowa. Ponadto, SZATAN wiedział, że JEZUS 
nigdy nie uczyni cudu, żeby pomóc samemu sobie – czynił je 
tylko po to, aby pomagać innym. 
   JEZUS uczył się Pism od swojej mamy Marii oraz w 
synagodze, gdzie dorastał. Gdy SZATAN powiedział 
„Przemień kamienie w chleb”, przypomniał sobie rzeczy, 
których nauczył się od matki i w synagodze. 
 - Nie samym chlebem żyje człowiek – odpowiedział, 
spoglądając SZATANOWI w oczy - ale każdym słowem, 
które pochodzi z ust BOŻYCH.  
  BÓG ogłosił, że JEZUS jest Synem BOŻYM, więc 
On sam nie musiał już tego udowadniać. JEZUS chciał, by 
SZATAN miał świadomość, że posłuszeństwo i zaufanie do 
BOGA jest w tym momencie ważniejsze niż jedzenie. 
Wiedział, że może polegać na BOGU i że On dostarczy mu 
pożywienie w odpowiednim czasie. 
   Potem SZATAN wziął JEZUSA na dach świątyni w 
Jeruzalem. [Opcjonalnie: pokaż zdjęcie Jeruzalem.] W 
tamtym czasie był to bardzo wysoki budynek. 
Prawdopodobnie znaleźli się w miejscu, w którym stawali 
kapłani, kiedy dmuchali w róg, nawołując ludzi do oddania 
czci BOGU.  

 - Jeżeli jesteś Synem BOŻYM - szydził SZATAN - rzuć się w 
dół, napisano bowiem: ANIOŁOM swoim przykaże o tobie, 
abyś nie zranił o kamień nogi swojej.  
  To była prawda. ANIOŁOWIE ochroniliby JEZUSA 
przed rozbiciem się o skały. Ale On wiedział, że celowo nie 
powinien narażać się na niebezpieczeństwo - nie chciał 
nadużywać mocy, którą dał mu BÓG, aby ocalić samego 
siebie. 
 - Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga 
swego - odpowiedział. 
   SZATAN postanowił spróbować jeszcze jednej 
rzeczy. Zabrał JEZUSA na szczyt góry. Pokazał Mu 
wszystkie królestwa świata. [Opcjonalnie: Pokaż obrazek 
ziemi.] 
 - Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. 
  SZATAN kłamał. Nie mógł obiecać JEZUSOWI 
świata, ponieważ świat do niego nie należał. Wiedział 
jednak, że jeśli JEZUS mu się pokłoni, ludzkość będzie 
zgubiona na zawsze. 
 - Idź precz, SZATANIE! - rozkazał JEZUS. - Albowiem 
napisano: Panu BOGU swemu pokłon oddawać i tylko jemu 
służyć będziesz. 
   Wtedy SZATAN opuścił JEZUSA. Wiedział, że 
nigdy nie odda On czci nikomu poza swoim Ojcem. Odszedł 
więc, a ANIOŁOWIE przyszli do JEZUSA i służyli mu. 
Przynieśli Mu także chleb i wodę. 
   W jaki sposób JEZUS oparł się pokusom 
SZATANA? Czytał Pisma i o nich rozmyślał. Co tydzień 
chodził do synagogi. Uczestniczył w nabożeństwach, gdy 
Jego rodzina pojechała do Jeruzalem. Bez ustanku się 
modlił. Oddawanie czci BOGU dało mu siłę. 

 
 
 
 
 



ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Czy ktoś z was był kiedyś naprawdę bardzo głodny? Jakie to uczucie? Czy możesz wyobrazić sobie, jak by to było 
nie jeść przez czterdzieści dni? Co by się stało, gdybyś nie jadł przez kilka dni? Czy uczyniłbyś coś złego, żeby zdobyć 
jedzenie? Jezus mógł poddać się pokusom szatana, ale tego nie zrobił. Jak rozpoczynał każdą swoją odpowiedź? 
(„Napisano”.). Czego możemy się z tego nauczyć? 
Jezus zwyciężył, abyśmy mogli żyć wiecznie. On powiedział „nie” szatanowi i my też możemy to zrobić. Razem 
powiedzmy nasze przesłanie:  
GDY MAM W SERCU BOŻE SŁOWO, MOGĘ POWIEDZIEĆ „NIE” SZATANOWI.  
 
 
Ø WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Napisz tekst pamięciowy w miejscu, w którym każdy może go zobaczyć. Powtórzcie go kilkukrotnie, wykonując następujące 
czynności.  

„W sercu moim połóżcie ręce na sercu 

przechowuję schowajcie ręce za plecami 

słowo twoje złóżcie dłonie, następnie je otwórzcie 

abym (ja) wskażcie na siebie 

nie zgrzeszył przeciwko tobie” potrząśnijcie głową i wskażcie w górę 

Psalm 119,11 złóżcie dłonie, następnie je otwórzcie 

 
 
 
Ø STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie  
- papier  
- ołówek 
 

Przed lekcją przygotuj trzy kartki z zapisanymi na nich trzema grupami wersetów. 
 
Kuszenie 1 Mt 4,1-4; 
  Łk 4,1-4; 
  Pwt  8,3 
 
Kuszenie 2 Mt 4,1-4; 
  Łk 4,1-4; 
  Pwt 6,13 
 
Kuszenie 3 Mt 4,8-11; 
  Łk 4,9-12; 
  Ps 91,11-12; 
  Pwt 6,16 
 
Utwórz trzy grupy i daj każdej z nich jedną kartkę. Poproś je o odczytanie tekstów i 
odpowiedzenie na następujące pytania. Daj grupom czas na przedyskutowanie. 
 
1. Do czego szatan próbował zmusić Jezusa? 
2. Co było niewłaściwego w propozycji szatana? 
3. Czego możemy nauczyć się z wersetów ze Starego Testamentu? 
 
Wszystkie odniesienia do Starego Testamentu pochodzą z pożegnalnej mowy 
Mojżesza do Izraelitów: 
● Pwt 8,3 - Mojżesz przypomina ludowi, jak Bóg dał im mannę. Duchowy pokarm jest 

ważniejszy niż fizyczny. 
● Pwt  6,13 - Mojżesz przypomina ludowi, by wielbił tylko Boga. 
● Pwt 6,16 - Mojżesz przypomina ludowi, by nie narzekał i nie testował Bożej 

cierpliwości jak wtedy gdy potrzebował wody (Wj 17,1-7). 

Zapytaj: Czy potrafisz 
wymyślić, w jaki sposób 
jesteśmy kuszeni 
dzisiaj? 
Jak myślisz, w jaki 
sposób szatan kusiłby 
Jezusa, gdyby żył 
w naszych czasach? 
Czym kusi nas dzisiaj? 
Szatan cytował 
Jezusowi Pismo Święte. 
Skąd Jezus wiedział, że 
to, co mówił kusiciel, 
jest złe? (Jezus studiował 
Pisma.) 
Znajomość Pisma 
Świętego pomoże nam 
odeprzeć pokusy 
szatana w dzisiejszych 
czasach. Razem 
powiedzmy dzisiejsze 
przesłanie: 

 
GDY MAM W SERCU BOŻE SŁOWO, MOGĘ POWIEDZIEĆ „NIE” SZATANOWI.  
 



 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
Ø  PROSTE ROZWIĄZANIE 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Podziel dzieci na małe grupy i powiedz: Mam problem, którym 
muszę się z wami podzielić. Pomożecie mi znaleźć 
rozwiązanie? 
 
Asia przyjechała do szkoły i zorientowała się, że 
zapomniała o zadaniu domowym. Jej przyjaciółka Eliza 
powiedziała: „Możesz odpisać je ode mnie” i podała je Asi. 
Co Asia powinna zrobić? 
Pozwól wypowiedzieć się każdej grupie. 

Zapytaj: Co byś zrobił, gdybyś był na miejscu Asi? 
Co mogłoby się stać, gdyby Asia skopiowała zadanie 
koleżanki? 
Co mogłoby się stać, gdyby Asia nie oddała zadania 
domowego? 
Zrób głosowanie na podstawie opcji, które podadzą dzieci. 
Powiedz: Często jesteśmy kuszeni do złego. Co 
powinniśmy zrobić, gdy nadejdzie pokusa? Pamiętajmy 
o dzisiejszym przesłaniu: 

 
GDY MAM W SERCU BOŻE SŁOWO, MOGĘ POWIEDZIEĆ „NIE” SZATANOWI.  
Powiedzmy to razem. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
Ø SCHOWANE W MOIM SERCU 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- dwa wycięte 
kształty serca 
dla każdego 
dziecka 
(zob. s. 142)  
- klej 
- kredki 
- papier 
- nożyczki 
- flamastry 
- Biblie 

Daj każdemu dziecku dwa kształty serca (zob. s. 142) do wycięcia 
i sklejenia w taki sposób, aby góra pozostała otwarta. Zachęć dzieci do 
przepisania biblijnych obietnic oraz wersetu z Jakuba 4,7 na kawałki 
papieru i wrzucenia ich do środka serca. 
 
Sugestie obietnic biblijnych: 
● Joz 1,9 
● 2 Krn 20,15 
● Iz 40,31 
● Iz 41,10 
● Ps 34,7 
● Ps 37,39 
● Ps 91,9-10 
● Mt 11,28 
● Mt 24,13 
● J 14,1-3 
 
Pogrupuj dzieci w pary. Poproś, by podzieliły się tekstem, który 
wybrały, umieściły go w wyciętych serduszkach i wyjaśniły, dlaczego go 
wybrały. 
Powiedz: Weźcie swoje serca do domu i pokażcie je rodzinie albo 
przyjaciołom. Podzielcie się obietnicami biblijnymi i wyjaśnijcie, 
dlaczego je wybraliście. Poproście, by osoby, z którymi będziecie 
rozmawiać, powiedziały wam swoje ulubione obietnice. 

Zapytaj: Dlaczego 
czytanie i uczenie się 
wersetów biblijnych 
jest takie ważne? Jak 
pomaga to oprzeć się 
szatanowi? Jak 
pomaga to nam 
w dzieleniu się Słowem 
Bożym z innymi? 
Co stanie się z nami, 
jeśli nie będziemy 
czytać i uczyć się 
Bożego Słowa? 
Powtórzmy dzisiejsze 
przesłanie: 

 
GDY MAM W SERCU BOŻE SŁOWO, MOGĘ POWIEDZIEĆ „NIE” SZATANOWI.  
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zbierz dzieci wokół Biblii i módl się, aby każde z nich miało czas na czytanie jej i codzienne zastanawianie się nad jej przesłaniem. 
 
  



(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 
 

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 
 

Tekst źródłowy: Mt 4,1-11, Życie Jezusa, rozdział 12: Kuszenie. 
Tekst pamięciowy: „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,11). 
Główne przesłanie: Gdy mam w sercu Boże Słowo, mogę powiedzieć „nie” szatanowi. 
 

NIE! NIE! NIE! 
Czy byłeś kiedyś namawiany do zrobienia czegoś, czego rodzice ci zabraniali? Czy kusiło cię kiedyś, aby zrobić coś, co jest złe? 
Szatan kusił Jezusa, ale Jezus powiedział „nie”. Jak mógł się temu oprzeć? 
 
 Zaraz po chrzcie, Jezus potrzebował zostać sam. Chciał modlić się do Boga i zastanowić się nad misją, którą miał do 
wykonania na Ziemi. Udał się więc na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni nic nie jadł i nic nie pił. Po upływie tego czasu nagle 
pojawił się przed Nim szatan. 
   Szatan wiedział, że Jezus jest głodny i słaby, więc powiedział:  
- Jeśli jesteś Synem Bożym, przemień kamienie w chleb.  
  Bóg nazwał Jezusa swoim Synem w czasie Jego chrztu. Gdyby Jezus dokonał tego cudu, pokazałby, że wątpi w Boże 
słowa. Ponadto, szatan wiedział, że Jezus nigdy nie uczyni cudu, żeby pomóc samemu sobie – czynił je tylko po to, aby pomagać 
innym. 
   Jezus uczył się Pism od swojej mamy Marii oraz w synagodze, gdzie dorastał. Gdy szatan powiedział „Przemień kamienie 
w chleb”, przypomniał sobie rzeczy, których nauczył się od matki i w synagodze. 
 - Nie samym chlebem żyje człowiek – odpowiedział, spoglądając szatanowi w oczy - ale każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych.  
  Bóg ogłosił, że Jezus jest Synem Bożym, więc On sam nie musiał już tego udowadniać. Jezus chciał, by szatan miał 
świadomość, że posłuszeństwo i zaufanie do Boga jest w tym momencie ważniejsze niż jedzenie. Wiedział, że może polegać na 
Bogu i że On dostarczy mu pożywienie w odpowiednim czasie. 
   Potem szatan wziął Jezusa na dach świątyni w Jeruzalem. W tamtym czasie był to bardzo wysoki budynek. 
Prawdopodobnie znaleźli się w miejscu, w którym stawali kapłani, kiedy dmuchali w róg, nawołując ludzi do oddania czci BOGU.  
 - Jeżeli jesteś Synem Bożym - szydził szatan - rzuć się w dół, napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o 
kamień nogi swojej.  
  To była prawda. Aniołowie ochroniliby Jezusa przed rozbiciem się o skały. Ale On wiedział, że celowo nie powinien 
narażać się na niebezpieczeństwo - nie chciał nadużywać mocy, którą dał mu Bóg, aby ocalić samego siebie. 
 - Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego - odpowiedział. 
   Szatan postanowił spróbować jeszcze jednej rzeczy. Zabrał Jezusa na szczyt góry. Pokazał Mu wszystkie królestwa 
świata.  
 - Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. 
  Szatan kłamał. Nie mógł obiecać Jezusowi świata, ponieważ świat do niego nie należał. Wiedział jednak, że jeśli Jezus 
mu się pokłoni, ludzkość będzie zgubiona na zawsze. 
 - Idź precz, szatanie! - rozkazał Jezus. - Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. 
   Wtedy szatan opuścił Jezusa. Wiedział, że nigdy nie odda On czci nikomu poza swoim Ojcem. Odszedł więc, a aniołowie 
przyszli do Jezusa i służyli mu. Przynieśli Mu także chleb i wodę. 
   W jaki sposób Jezus oparł się pokusom szatan? Czytał Pisma i o nich rozmyślał. Co tydzień chodził do synagogi. 
Uczestniczył w nabożeństwach, gdy Jego rodzina pojechała do Jeruzalem. Bez ustanku się modlił. Oddawanie czci BOGU dało mu 
siłę. 
 
 
Sobota 

o Jezus spędził czterdzieści dni na pustyni. Jeśli to możliwe, wybierz się z rodziną na spacer i porównaj to, co widzisz, z 
tym jak byłoby na pustyni. Zbierz kilka kamieni i zademonstruj je podczas czytania wspólnie lekcji. 

o Policz czterdzieści dni w kalendarzu. Ile tygodni Jezus był na pustyni? 
o Podziękuj Jezusowi za odparcie pokus szatana. 

 
Niedziela 
 

o Przeczytaj lub powiedz wiersz pamięciowy. Narysuj otwartą Biblię i napisz na rysunku werset pamięciowy. 
o Potnij obrazek i zrób z niego puzzle. Poproś rodzinę o ułożenie puzzli podczas nabożeństwa. Kontynuuj układanie 

puzzli, aż nauczycie się wersetu pamięciowego. 
o Poproś Boga, by pomógł ci odeprzeć pokusy szatana. 

 
Poniedziałek 

o Podczas rodzinnego nabożeństwo przeczytajcie fragment z Ewangelii Mateusza 4,1-3. Gdzie poszedł Jezus? 
Dlaczego? 

o Spójrz na mapę i znajdź pustynię, która znajduje się najbliżej twojego domu. Jezus był najprawdopodobniej na 
pustyni znajdującej się niedaleko góry Nebo. Znajdź górę Nebo na mapie biblijnej. 

o Jeśli to możliwe, upiecz chleb. Kiedy poczujesz jego zapach, pomyśl, jak to jest być naprawdę głodnym. Pomódl się 
za tych, którzy nie mają wystarczająco dużo jedzenia. Jak możesz im pomóc? 



 
Wtorek 
 

o Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Ewangelii Mateusza 4,5-7. Gdzie miało miejsce drugie 
kuszenie Jezusa? Znajdź Jeruzalem na mapach biblijnych. 

o Użyj starych magazynów i gazet, aby stworzyć kolaż wysokich budynków i jedzenia. Pośrodku napisz „NIE” wielkimi 
literami, aby pamiętać, że Jezus oparł się pokusie. 

o Jaki jest najwyższy budynek w twoim mieście? Odwiedź najwyższe miejsce, skąd będziesz mógł podziwiać panoramę 
miasta. 

o Podziękuj Jezusowi za obietnice biblijne.  
 
Środa 

o Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z Listu do Efezjan 6,10-17. 
o Używając różnych przedmiotów w domu, spróbuj skompletować zbroję. Zaprezentuj ją podczas nabożeństwa i omów 

znaczenie każdej części. 
o Módlcie się, aby cała wasza rodzina nałożyła specjalną zbroję Boga. 

 
Czwartek 

o Zapytaj członków rodziny: Który z tekstów zawiera rozwiązanie na każdy z poniższych problemów (zob. Ef 6,1; Wj 
20,15; Ef 4,32)? 

o Jaś mas ochotę być niemiły dla młodszego brata. 
o Zosia woli się bawić niż pomóc mamie. 
o Grześ chce ukraść ze sklepu zabawkę. 
o Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Ewangelii Mateusza 4,8-10. Szatan kusi Jezusa, 

pokazując mu wszystkie królestwa świata. Co jest dla ciebie najważniejsze? 
o Poproś Jezusa, by pomógł ci umieścić go na pierwszym miejscu w twoim życiu. 

 
Piątek 

o Podziel rodzinę na dwie grupy i przeczytaj fragment z Ewangelii Mateusza 4,1-11. Pomyśl o podobnych pokusach, 
z którymi się mierzysz. Jakich cytatów możesz użyć, aby się im oprzeć? 

o Powtórzcie wspólnie wiersz pamięciowy. 
o Zaśpiewajcie pieśń uwielbienia, a potem podziękujcie Bogu za Jego Słowo, które pomaga wam oprzeć się pokusom 

szatana. 
 


