USPRAWIEDLIWIAJĄCA
MOC WIARY
Teksty biblijne: List do Rzymian 3, 9–12; 21–31

Tekst pamięciowy: Kaznodziei Salomona 7, 20
„Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy
nie zgrzeszył”.

Używaj Bożych standardów
Zastosowanie:
* Życie bez zasad jest pełne chaosu.
* Bóg dał człowiekowi Swoje Słowo, abyśmy zawsze i wszędzie mogli z niego skorzystać

I. WSTĘP
1. Ten list jest również do Ciebie (odczytanie przez dzieci krótkiego listu przygotowanego
przez Nauczyciela, znajdującego się na ostatniej stronie).
2. Zastanów się komu chciałbyś napisać taki list?
3. Słuchanie opowiadania pt. „Miarka” („Każdy dzień z Jezusem 365 historii...19 listopada)
Cyprian stał wyprostowany przy ścianie. Tuż ponad głową tato nakreślił kredą kreskę. Gdy
chłopiec odszedł, tato zmierzył odległość od podłogi do znaku na ścianie.
– Pozwól mi to zrobić – prosił Adrian, młodszy brat Cypriana.
Adrian uczył się akurat w szkole o jednostkach miar i przez cały tydzień mierzył, co tylko się
dało.
Po chwili Adrian zagwizdał z zachwytu.
– Ojej! – zdumiał się. – Masz trzy metry wysokości.
– Co? – spytał Cyprian. – Musiałeś coś pokręcić. Jakiej miary używasz?
– Sam ją zrobiłem – stwierdził Adrian, patrząc na miarkę, którą trzymał w dłoni. – Wydawało
mi się, że wygląda dobrze.
– Ale jest zła – powiedział z lekceważeniem Cyprian. – Musisz używać normalnej miary,
prawda?
– Prawda – zgodził się tato. – Zła miara pokaże niewłaściwe wymiary. Nie możesz odmierzać
długości według własnych pomysłów.
Gdy ponownie mierzył Cypriana, przyszła mu do głowy pewna myśl, którą postanowił
podzielić się z chłopcami.
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– Wielu ludzi używa swoich własnych miar – powiedział.
– Naprawdę? – spytał Cyprian. – Nie znam nikogo, to wymyślił swoją własną miarkę … poza
Adrianem.
– Nie myślałem o prawdziwej miarce – wyjaśnił tato. – Myślałem o tym, jak wielu ludzi
oczekuje, że pójdą do nieba, ponieważ uważają siebie za dobrych. A wiesz jak mierzą swoją
dobroć? Swoimi własnymi zasadami. Boża reguła zawarta jest w Biblii. Mówi ona, że
„wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. Nikt z nas nie dorasta do chwały Bożej.
Dlatego potrzebujemy Chrystusa, żeby nas zbawił. Jedynie przez zaakceptowanie Go jako
Zbawiciela, możemy dorosnąć do Jego wymogów, dotyczących wejścia do nieba.
Zapytaj dzieci, czym one kierują się w swoim postępowaniu. Czy wyznawane zasady stosują
zawsze i niezależnie od tego, kogo dotyczą (siebie czy inną osobę)?

II. PRZEBIEG LEKCJI
1. Wszyscy grzeszą.
Nie ma na świecie ani jednego człowieka, który zawsze postępuje zgodnie z Bożymi
zasadami i nigdy nie zgrzeszył.
Jeśli tak ktoś o sobie sądzi, Biblia nazywa go kłamcą. (1 Jana 1,8–10)
2. Przykazania są twoją miarą postępowania.
Nie usprawiedliwiaj swego złego zachowania, gorszym zachowaniem kolegów. To nie do
nich masz się porównywać. Twoim wzorem powinien być Jezus. Nie mów także, że kolega
Cię namówił, abyś nieodpowiednio postąpił. Bóg dał ci przecież rozum oraz wolną wolę. Ty
masz wybrać dobro.
3. Bóg usprawiedliwia grzechy ludzi.
Czyni to gratis. On robi to z łaski. Ty nic nie możesz Mu dać, bo wszystko, co masz,
pochodzi przecież od Niego.
Jedynie co oczekuje od Ciebie, to miłość i posłuszeństwo.
• Czy myślisz, że to wiele?
Abyś Ty nie musiał umrzeć śmiercią wieczną, Pan Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu.
Pan Jezus nie popełnił żadnego grzechu i jako sprawiedliwy wziął na siebie nasze winy.
• Czy jesteś Mu wdzięczny?
• Jak możesz okazać Mu swą wdzięczność?
4. Bóg jest cierpliwy.
Bóg długo czeka, aż człowiek się poprawi. On każdemu chce dać szansę, aby mógł skorzystać
z Jego Łaski. Ta Łaska trwa, dopóki człowiek żyje na tej ziemi.
• nie zwlekaj, już dziś skorzystaj z łaski jaką proponuje ci Bóg, nie wiesz czy jutro
nie będzie za późno!
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5. Uwierz w Pana Jezusa a będziesz zbawiony.
Wyznaj, że Jezus jest twym Zbawicielem. Zaproś Go do swego serca. Pozwól Mu przemówić
do ciebie przez Słowo Boże. Spróbuj postępować tak, jak On naucza. Z modlitwą nie będzie
ci ciężko.
Pamiętaj, że same dobre uczynki nie wystarczą, aby być zbawionym. Potrzebna jest do tego
twoja wiara!
6. Bóg jest łaskawy dla wszystkich ludzi.
Bóg kocha wszystkich, bez względu na rasę, narodowość, płeć. Bóg kocha ciebie. Posłał na
ziemię Swojego Syna, który zmarł na krzyżu i zmartwychwstał. On to zrobił dla każdego
człowieka, dla ciebie też!

III. ZAKOŃCZENIE
Pan Bóg dał człowiekowi gotowy przepis na to, jak żyć, aby Jemu się podobać. Tym
przepisem są nie tylko przykazania, ale całe Pismo Święte. Tylko od nas zależy, czy
będziemy skłonni skorzystać z tego.
Nawet w życiu codziennym każdy z nas podlega przepisom bezpieczeństwa np. szkolnym,
drogowym, sanitarnym, aby był ład i porządek. Jeśli nie przestrzegamy zasad ogólnie
przyjętych, ponosimy konsekwencje w postaci nagany, kary pieniężnej.
O ileż bardziej powinnyśmy dbać o to, aby żyć w zgodzie z „przepisami” Bożymi, bo do
stracenia mamy życie wieczne.

Propozycje pieśni:
1. „Dostaliśmy to” Żółty śpiewnik z 2001 r., pieśń nr 20,
2. „Jezus jest ze mną tu” Żółty śpiewnik z 2001 r., pieśń nr 40,
3. „Panie nasz” Żółty śpiewnik z 2001 r., pieśń nr 65.

Teksty pieśni

20. DOSTALIŚMY TO
Dostaliśmy to, na co nie zasłużyliśmy. / 4x
Z Twej łaski, Panie, jesteśmy tu,
By oddać się, by oddać się.
Dzięki Twej łasce, uwalniasz nas
I leczysz wciąż, kształtujesz.
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40. JEZUS JEST ZE MNĄ TU
Jezus jest ze mną tu.
Jezus jest ze mną tu.
A jego moc działa dziś, by uwolnić mnie,
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić mnie,
A Jego moc działa dziś, by zbawić mnie,
Jezus jest ze mną tu.

65. PANIE NASZ
Panie nasz, potrzebujemy Cię,
Bo nie ma w nas siły.
Boże nasz, szukamy Cię;
Zmieniaj nas zawsze,
Panie nasz, pragniemy być jak Ty.
Ty dajesz nam wolność.
/: My biegniemy, by poznać Cię,
My biegniemy, by zyskać życie swe, :/ 2x

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
1. Dzieci młodsze:
– „Bez przepisów”

2. Dzieci starsze:
– „Pomocne kule” – 144 Łamigłówki, str. 144
– Kod obrazkowy. List do Rzymian 3,23 – „Biblijne łamigłówki” Nellie de Vries s.102
– Rozwiąż krzyżówkę z hasłem.
– Napisz krótki list, do kogoś, kto chciałby, abyś był zbawiony.
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Rozwiąż krzyżówkę, wpisz hasło w miejsce kropek i odczytaj cytat z
Pisma Świętego.

1.
2.
3.
4.
5

1. Autor listu do Rzymian.
2. Kara za grzech.
3. Mamy ten dar dzięki łasce Bożej.
4. Miejsce śmierci Jezusa.
5. Przykazania.

"UWAŻAMY BOWIEM, ŻE CZŁOWIEK BYWA USPRAWIEDLIWIONY
PRZEZ ……………………………… NIEZALEŻNIE OD UCZYNKÓW"

List do Rzymian 3,28
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…………………….!

Pan Jezus jest Synem Bożym. Bóg Ojciec posłał Go na ziemię, aby
Cię ratować. Ty popełniasz grzechy przez swoje nieposłuszeństwo.
Aby Cię ratować Jezus za Ciebie umarł. To on poniósł karę za Ciebie.
Pan Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Uwierz w Niego. Przyjmij dar
Jego łaski, a będziesz zbawiona.

Ktoś, kto Cię kocha.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(rozciąć)

………………………!

Pan Jezus jest Synem Bożym. Bóg Ojciec posłał Go na ziemię, aby
Cię ratować. Ty popełniasz grzechy przez swoje nieposłuszeństwo.
Aby Cię ratować Jezus za Ciebie umarł. To on poniósł karę za Ciebie.
Pan Bóg wzbudził Jezusa z martwych. Uwierz w Niego. Przyjmij dar
Jego łaski, a będziesz zbawiony.

Ktoś, kto Cię kocha.
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