CIAŁO ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO
Teksty biblijne: List do Rzymian 6,11–14

Tekst pamięciowy: Psalm 56, 12
„Bogu ufam, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek?”

Złym rzeczom powiedz „NIE”
Zastosowanie:
* Nadużywanie alkoholu (piwa, wina, wódki), papierosy oraz narkotyki niszczą zdrowie
człowieka, uzależniają i prowadzą do wyniszczenia organizmu. Dlatego, unikajmy miejsc i
ludzi, którzy próbują nas namówić do spróbowania tych rzeczy.

I. WSTĘP
1. Słuchanie opowiadania.
2. Rozmowa na temat opowiadania.
• jaki wpływ mają używki (narkotyki, alkohol, papierosy) na ciało człowieka?
• dlaczego powinniśmy odmówić tym, którzy namawiają nas do złego?
• kogo powinieneś zawiadomić, gdy ktoś wywiera na ciebie nacisk abyś łamał
prawo?
• co trzeba zrobić, gdy ktoś próbuje cię straszyć (szantażować) i w ten sposób chce
wymusić na tobie pewne zachowania?

„Żółw” Każdy dzień z Jezusem.

– Czy nie możemy jechać szybciej? – marudził Paweł.
Spojrzał przez przednią szybę samochodu na padający śnieg. Tato nie odrywał oczu od drogi.
– Jest bardzo słaba widoczność – stwierdził. – Wyprzedzanie byłoby ryzykowne.
– Popatrz! Ktoś nas wyprzedza! – powiedział chłopiec. – Jeżeli on może, to ty też. Wleczesz
się jak żółw!
– Żółw nie żółw, w każdym razie nie mam zamiaru ryzykować – oświadczył tato. – Jest
bardzo ślisko.
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Tato trzymał mocno kierownicę, gdy samochód nagle lekko skręcił w bok.
– Z tego co słyszę, ty też znalazłeś się na śliskiej drodze. Czy to prawda, że paliłeś trawkę?
Paweł ciężko przełknął ślinę.
– Sylwia ci powiedziała?
– Twoja siostra martwi się o ciebie – stwierdził tato.
– Raz spróbowałem – powiedział cicho chłopiec. – Pewnego dnia spotkaliśmy takich
starszych chłopców i oni nam to zaproponowali. Gdybyśmy nie spróbowali, wyszlibyśmy na
mięczaków. Poczęstowali nas, więc pomyślałem, że nic się nie stanie, jeśli raz spróbuję. Po
prostu chciałem, żeby się odczepili.
– A teraz, kiedy już spróbowałeś, zostawili cię w spokoju? – spytał tato.
Paweł potrząsnął głową.
– Na początku dali ci do spróbowania, a potem będą chcieli, żebyś próbował znowu i znowu.
A gdy się uzależnisz, zaczną ci je sprzedawać.
– Rzeczywiście, widziałem jak niektórzy dawali im pieniądze – przyznał chłopiec. – Nawet
młodsi ode mnie.
– Powinieneś im odmówić, synku, nawet jeśli oznaczałoby to, że będą uważać cię za
mięczaka. To o wiele lepsze, niż uzależnienie się i zniszczenie swojego życia – powiedział
tato. Nagle na drodze po której jechali zrobił się korek.
Gdy w końcu ruszyli, zobaczyli kilka pojazdów zaparkowanych na poboczu. Jeden samochód
leżał w rowie, dachem do dołu, a jego koła nadal się obracały.
– To ten samochód, który nas wyprzedzał! – wykrzyknął chłopiec.
Tato przytaknął.
– Prawdę powiedziawszy, chciałem przyspieszyć, gdy on nas wyprzedził – przyznał. – Nie
chciałem, byś nazywał mnie żółwiem. Jednak nie dałem się ponieść emocjom. Wszyscy
powinnyśmy robić to, co słuszne.
– Ja też zrobię to, co jest słuszne – obiecał Paweł. – Powiem tym chłopcom, że już nigdy nie
będę brał od nich narkotyków, bo to jest bardzo złe.

II. PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Czytanie wersetów biblijnych (Rz. 6,11–14).
2. Umarliśmy dla grzechu.
Gdy przyjęliśmy Jezusa jako Zbawiciela jesteśmy istotami, które jakby narodziły się
ponownie. Już nie żyjemy grzesznym życiem, po to tylko aby sprawiać sobie przyjemności,
ale życiem, które podoba się Bogu.
3. Grzech nie może nad nami panować.
Dlatego, nie ulegamy namowom kolegów i koleżanek, aby czynić to, co wiemy, że Bogu się
nie podoba.
Skąd wiemy, co Bogu się podoba, a co nie?
• czytamy o tym w Biblii,
• mamy sumienie, które nam podpowiada, co jest dobre, a co złe – nauczmy się
wsłuchiwać w nie,
• porozmawiaj o tym z dorosłymi.
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3. Nie ulegamy pokusom swojego ciała.
Nie zawsze to, co sprawia zadowolenie, frajdę, jest pożyteczne dla nas i miłe dla Boga.
Z grzechem jest trochę tak, jak z jedzeniem słodyczy lub chipsów. Kuszą nas, choć wiemy, że
jedzenie ich jest niezdrowe. Jak spróbujemy, to jemy, dopóki nie opróżnimy całej paczki.
Zatem lepiej byłoby nie próbować.
Co cię kusi? Jak to próbujesz zwalczyć?
4. Jesteśmy łaską zbawieni.
Kiedyś za złe uczynki ludzi, umierało niewinne zwierzę. Wyobraźcie sobie, że w waszym
gospodarstwie urodziły się śliczne owieczki. Opiekujecie się nimi, tulicie, bawicie się z nimi.
Jednak przychodzi taki dzień, gdy to zwierzątko odprowadzane jest do kapłana, który musi je
zabić, ponieważ ty popełniłeś grzech.
Dziś, za nasze grzechy, nie musi umierać zwierzątko. Łaskawy i dobrotliwy Bóg posłał swego
Syna – Jezusa, który umarł za nasze grzechy w cierpieniach.
Wyobrażasz sobie, jak Bóg musiał się smucić i cierpieć patrząc na to?
Czy zdajesz sobie sprawę, jak wielką miłością do ciebie kierował się Bóg i Jezus, aby uczynić
coś takiego?
A to wszystko przez grzech, któremu ulega każdy człowiek na ziemi.
Zawsze, gdy ktoś lub coś kusi cię do złego, pomyśl o Jezusie i Jego cierpieniu, za grzechy
ludzi, także twoje.

III. ZAKOŃCZENIE
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 6,11–14 zawarł bardzo ważne przesłanie, które jest
aktualne dla współczesnego młodego człowieka.
Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to jest jeszcze jeden powód by unikać niebezpiecznych dla
zdrowia rzeczy. Twoje ciało, jest świątynią Ducha Świętego i powinieneś je jak najlepiej
traktować.
Propozycja pieśni:
1. „Boża miłość jak rzeka” – Zaśpiewam Panu … Nr 17
2. „Czy wy wiecie, że jesteście świątynią” – Zaśpiewam Panu… Nr 38
3. „Prowadź mnie przez cały dzień” – Zaśpiewam Panu… Nr 159

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
1. Dzieci młodsze:
– labirynt,
– dopasuj obrazki do buziek.
Świętego
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2. Dzieci starsze:
– labirynt „Serce”,
– plakat – Ciało

świątynią

Ducha
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