BÓG WSPŁÓDZIAŁA KU DOBREMU
Z TYMI, KTÓRZY GO MIŁUJĄ
Teksty biblijne: List do Rzymian 8,28–32

Teksty pamięciowe: List do Rzymian 8,28; 8,31 (do wyboru)
„A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest
z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani.”
„Cóż tedy powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”

Ufaj Bogu, że On będzie cię prowadził
Zastosowanie:
* Bóg widzi obraz całego twojego życia i przypasowuje jego elementy w pasującą do siebie
całość.
* Zaufaj Bogu, a on sprawi, że wszystko wyjdzie na dobre, nawet jeżeli teraz nie umiesz sobie
tego wyobrazić.

I. WSTĘP
1. Rozmowa z dziećmi na temat tekstu, dzielenie się przeżyciami, doświadczeniami:
• czy w twoim życiu zdarzają ci się rzeczy, których nie rozumiesz? (cierpisz ty, lub
bliskie ci osoby, rozgrywają się wydarzenia, których nie planowałeś itp.)
• czy wiesz, że jest ktoś, komu możesz zaufać, kto to jest?
• co robisz w trudnych momentach życia?
2. Słuchanie opowiadania pt. „Kawałki puzzli” (Każdy dzień z Jezusem 365 historii...)

– Cześć mamo – powiedziała Kinga z bardzo smutną miną. Dziwne było widzieć mamę
leżącą w szpitalnym łóżku. – Dobrze się czujesz?
– Pewnie – mama pokiwała głową. – Dziś robili mi tylko badania. Jutro będę miała operację.
W tym momencie zauważyła pudełko, które dziewczynka trzymała pod pachą.
– Co przyniosłaś?
– Powiedziałaś, żebym przyniosła coś, czym będziemy się mogły razem zająć – przypomniała
jej Kinga, po czym wysypała drobne puzzle na stoliczek mamy i obie zaczęły szukać
elementów z brzegów obrazka.
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Pomimo, że były mocno pochłonięte układaniem, to w głowie Kingi kłębiło się mnóstwo
pytań i wątpliwości. Czy operacja będzie boleć? Czy mama po niej wyzdrowieje? I pytanie,
które niepokoiło ja najbardziej – czy może umrzeć podczas operacji? Nie chciała jednak
martwić mamy swoimi troskami w tak trudnej chwili.
– Nie wiem, gdzie będzie pasował ten kawałek – powiedział dziewczynka, ciągle intensywnie
myśląc o tym, co czeka jej mamę.
Mama uśmiechnęła się.
– Cieszę się, że przyniosłaś puzzle – odrzekła. – Przypominają mi one moje życie w tym
momencie. To, że jestem chora i będę operowana, jest jak ten kawałek – nie wiem jak to
pasuje do obrazu mojego życia. Ale wiedziałam, jak Bóg złożył razem już wiele innych części
tej układanki. To pomaga mi zaufać Mu, że tę część także włoży w odpowiednie miejsce.
– Co masz na myśli? – zapytała Kinga.
– Pamiętasz, jak martwiliśmy się, gdy tato stracił pracę?
Dziewczynka przytaknęła.
– Bóg dał mu inne zajęcie, w mieście, w którym praktykuje doktor Kański – kontynuowała
mama. – A on jest najlepszym lekarzem w kraju, jeśli chodzi o przeprowadzanie takiej
operacji jak moja. Czy myślisz, że to stało się przez przypadek?
– Nie. Bóg troszczy się o nas – wolno odpowiedziała Kinga. – I jutro też zadba o ciebie,
prawda?
Mama przytaknęła.
– Nie rozumiem, jak to wydarzenie pasuje do mojego życia, ale pasuje na pewno –
powiedziała. – Ufam, że Bóg ułoży wszystko w najlepszy dla mnie obrazek. Czy też Mu
ufasz, kochanie?
Dziewczynka przytaknęła i w końcu uśmiechnęła się.

II. PRZEBIEG LEKCJI
1. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi którzy, Boga miłują
Nawet, gdy coś układa się nie po twojej myśli – spotykają cię przykrości i niepowodzenia
– ufaj Bogu i wierz Mu. On wie, że ogarnia cię smutek.
Przypomnij sobie sługę Bożego Hioba. Jak on wiele wycierpiał fizycznie (ciało pokryte
wrzodami, swędzące, piekące rany) oraz psychicznie (umarły wszystkie jego dzieci,
zwierzęta, stracił swój majątek). W tych trudnych chwilach zachował wiarę i ufność w
Boga. Powiedział „Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione”.
Bóg wynagrodził wiarę i ufność Joba i dał mu dwa razy więcej wszystkiego co miał
przedtem.
(Joba 1, 1–5; 13–22; 42,10–17).
2. Tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna
Jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci.
Bóg zna człowieka, nawet przed jego urodzeniem. Bóg zna serce każdego z nas.
Jezus dał nam wiele wskazówek, jakimi mamy być tu na tej ziemi (Ew. Mateusza):
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nie tylko ten, kto zabija, lecz ten, kto gniewa się na brata swego pójdzie pod sąd,
nie tylko nie wolno fałszywie przysięgać, lecz w ogóle nie powinniśmy przysięgać ani na
niebo, ani na ziemię, ani na swoją głowę (mówimy tak–tak, nie–nie),
jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nastaw drugi, (nie mścijcie się, nie oddawajcie)
temu, kto cię prosi, dawaj; wszystkim chętnie pożyczaj,
miłujcie nieprzyjaciół swoich, módlcie się za tymi, którzy was prześladują,
chętnie dziel się tym, co masz, i nie chwal się tym,
módl się szczerze, a nie na pokaz, módl się z wiarą,
gdy pościsz, nie obnoś się z tym,
nie gromadź sobie skarbów na ziemi, nie przywiązuj się do tego, co masz,
nie możesz służyć Bogu i jednocześnie kochać pieniądze,
zaufaj Bogu, postępuj sprawiedliwie, a on da ci to, czego potrzebujesz – „Królestwa
Bożego szukajcie wpierw i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane”,
nie potępiaj kolegi, zastanów się nad swoim postępowaniem,
proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam,
wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie,
droga do zbawienia jest wąska, wiele na niej trudności, droga do zatracenia jest wygodna,
przestronna i wydaje się być przyjemna,
trzeba nie tylko słuchać słów prawdy, ale również wykonywać to, o czym się uczysz ze
Słowa Bożego (przykazania),
każdego, kto wyzna Jezusa przed ludźmi i Jezus wyzna przed swoim Ojcem, nie bój się
więc świadczyć o Jezusie, za to czeka cię nagroda,
gdy ktoś potrzebuje twojej pomocy, udziel mu jej, („A ktokolwiek by napoił jednego z
tych maluczkich.... nie straci zapłaty swojej”),
„...z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu”,
„...bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios”,

3. Tych, których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił,
a tych, których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
Nie każdy ma prostą drogę do Boga. Niektórzy ludzie, zanim uwierzyli, byli złoczyńcami, jak
np. łotr, na krzyżu, który w ostatniej chwili przed swoją śmiercią uwierzył w Pana Jezusa.
Przypomnijcie sobie historię apostoła Pawła, on był przecież prześladowcą, tych którzy
wierzyli w Pana Jezusa. Dopiero potem, stał się gorliwym Jego wyznawcą i dla Niego
poświęcił swoje życie.

4. „Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam”,
Nie lękaj się, nawet gdy jesteś w „opałach”; módl się o pomoc do Boga. Dla Boga nic nie jest
niemożliwe: (dzieci przypominają historie biblijne):
•
•
•

gdy Jozue walczył z Amorejczykami i pięcioma wrogimi królami, Bóg na prośbę Jozuego
zatrzymał Słońce i Księżyc, aż Jozue zwyciężył,
młody Dawid, pokonał olbrzymiego, uzbrojonego „po zęby” Goliata, niewielkim
kamieniem z procy,
Bóg zachował przy życiu Daniela w lwiej jamie i jego przyjaciół w piecu ognistym.
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5. W Jezusie objawia się miłość Boża
Bóg dla ratowania nas, wydał na cierpienie i śmierć własnego, umiłowanego Syna, aby
zgładzić nasze grzechy. Teraz jeśli popełnisz błąd proś Boga o wybaczenie, On ci daruje
twoje winy, jeśli będziesz szczerze ich żałował. Przeproś Boga w modlitwie za to, co było
złego w twoim postępowaniu.

III. ZAKOŃCZENIE

Propozycja pieśni:
1. „Miłuję Boga” – Zaśpiewam Panu… Nr 104
2. „Jak wielki dowód miłości” – Zaśpiewam Panu… Nr 72
3. „Gdy Bóg jest z nami” – Zaśpiewam Panu… Nr 57

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
1. Dzieci młodsze:
– pokoloruj obrazki „Modlę się”, a następnie zrób z nich puzzle i ułóż
2. Dzieci starsze:
– „Puzzle” – układanie tekstów pociętych na kawałki, odczytywanie i ich nauka.
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