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Nikodem nie może sam siebie zbawić
Lekcja 

2
Przegląd lekcji

Tekst z Biblii Jan 3:1-21.

Werset biblijny „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń 
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3:16).

Główna prawda Tylko ludzie narodzeni na nowo należą do Królestwa Bożego. 

Zastosowanie dla 
niezbawionych 

Jeśli prawdziwie zaufasz Panu Jezusowi, narodzisz się na nowo.

Zastosowanie dla 
zbawionych 

Podziękuj Bogu za dokonanie tego cudu w tobie.

Pomoce wizualne Lekcja •	  Obrazy od 2-1 do 2-6.
•	  Pomoc wizualna do głównej prawdy: „Tylko ludzie narodzeni na nowo 

należą do Królestwa Bożego”.
•	  Twoje zdjęcie z wczesnego dzieciństwa.
•	  Filakterie (inaczej tefilin, czyli pudełeczka z ustępami Tory, noszone 

przez Żydów. Do ich wykonania potrzebujesz małego kwadratowego 
pudełeczka, które okleja się czarnym papierem oraz przykleja wstążkę. 
Zawiązuje się je wokół głowy, tak by pudełeczko znajdowało się na 
środku czoła. Można je też zawiązać na ramieniu, tak by znajdowało się 
bliżej serca).

•	 Kawałek chusteczki higienicznej pod każdym krzesłem.
•	  Papierowe ludziki, kilka spinaczy biurowych i magnes.
•	  Karta z wypisanymi słowami: „Albowiem tak Bóg umiłował                       , 

że Syna swego jednorodzonego dał, aby       , który/która weń wierzy,      
nie zinął/nie zginęła, ale miał/miała żywot wieczny”. 

Werset biblijny •	  Pomoc wizualna z wersetem – Jan 3:16.
•	  Uschnięta gałązka i żywa roślinka.
•	  Obrazek z kulą ziemską, sercem, krzyżem, chłopcem i dziewczyną.

Praca ręczna •	  Dla każdego dziecka kwadrat z karki papieru (10 cm) i papierowe serce.
•	  Kredki, nożyczki, karteczki samoprzylepne, klej/taśma klejąca.
•	  Do wyboru: spinacz biurowy i magnes dla każdego dziecka.

Niezwykły czas Pytania i odpowiedzi 
•	  Ołówek i kartka papieru dla każdego dziecka, skrzynka pytań, kopia 

rysunków przedstawiających każdą z grup dzieci. 

Duch Święty
•	  Kopia karty pracy dla każdego dziecka.

Wzrost w wierze
•	  Kopia karty pracy dla każdego dziecka.

Przykładowy program

Przed spotkaniem Sprawdź listę obecności, odpytaj dzieci z poprzednich wersetów biblijnych.

Rozpoczęcie Przekąski, powitanie, modlitwa, powtórzenie zasad obowiązujących na klubie.

Piosenka Pieśń tematyczna o narodzeniu się na nowo bądź o zbawieniu.

Werset biblijny Jan 3:16. Powtórka: ping-pong. 

Prace ręczne Zmieniony od środka.

Piosenka Pieśń oparta na wersecie – Jan 3:16.

Lekcja biblijna Nikodem nie może sam siebie zabawić.

Piosenka Piosenka o tym, jak Bóg może zmienić nasze życie.

Gra do powtórki Kto pierwszy to powie..

Niezwykły czas Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie. Duch Święty. Wzrost w wierze.

Zakończenie Ogłoszenia, modlitwa, kartki z wersetem biblijnym do zabrania przez dzieci.
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Ta strona została przygotowana specjalnie dla ciebie, abyś mógł ją skopiować i umieścić w Biblii jako gotowy plan.

Jeśli zechcesz, możesz przeczytać wszystkie podane wersety.

i. WsTęP 
Pokaż zdjęcie dziecka i porozmawiaj o małych 
dzieciach. 

2-1 ii. PLaN WydaRZeń
A. Poznaj Nikodema: 

- w nocy na ulicach Jerozolimy, 
- jako nauczyciela, 

2-2 - jako faryzeusza.

2-3 B. Tłum podąża za Jezusem, ponieważ uczynił 
On cud.

2-4 C. Nikodem spotyka Jezusa (Jan 3:2).
D. Jezus mówi mu, że musi narodzić się na nowo.   

                                                                           GP
E. Nikodem pyta: „Jak?”.
F. Jezus odpowiada.  GP

2-5 G. Nikodem zadaje pytanie: ,,Jak to możliwe?”.
H. Jezus odpowiada: ,,Jesteś nauczycielem i tego 

nie rozumiesz?” (Ezechiel 36:26-27).       GPN  
                                                                                 i GPZ

2-6 I. Jezus opowiada o Bożej miłości (Jan 3:16).  
                                                                      GPN

J. Dużo później – Nikodem wstawia się za 
Jezusem. 

iii. PuNkT kuLmiNacyjNy
Nikodem pokazuje, że narodził się na nowo, 
opowiadając się po stronie Jezusa.

vi. ZakońcZeNie 
Możesz wstawić swoje imię w wersecie (Jan 3:16).                
                                                                             GPN

Nikodem nie może sam siebie zbawić

Tekst z Biblii: 
Jan 3:1-21. 

Werset biblijny: 
„Albowiem tak Bóg 
umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto weń 
wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny”(Jan 
3:16).

Główna prawda:  
Tylko ludzie narodzeni 
na nowo należą do 
Królestwa Bożego.

Zastosowanie dla 
niezbawionych: 
Jeśli prawdziwie zaufasz 
Panu Jezusowi, narodzisz 
się na nowo.

Zastosowanie dla 
zbawionych:  
Podziękuj Bogu za 
dokonanie tego cudu  
w tobie.

Lekcja 

2
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W e R s e T  B i B L i j Ny 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jan 3:16).

Wstę p

Pokaż uschłą gałązkę i żywą roślinkę. Zadaj pytanie: „Jaka jest różnica?”. Możesz usłyszeć kilka 
dobrych odpowiedzi. Powinieneś jednak zakończyć podsumowaniem: „Gałąź jest martwa,  
a roślinka żyje”. 

pr e z e ntac ja

Przeczytam słowa z Biblii, proszę, posłuchajcie i odpowiedzcie na to 
pytanie: „Jaki rodzaj życia może dać ci Bóg?”. Przeczytam werset z Ewangelii 
Jana 3:16. (Przeczytaj go na głos.) Czy znasz już odpowiedź? Tak, to jest 
życie wieczne. Przeczytajmy werset  wspólnie. (Pokaż werset zapisany na 
pomocy wizualnej i przeczytajcie go razem.)

W yja śn i e n i e

„Mieć życie wieczne” oznacza znać Boga i należeć do Niego na zawsze.

Jakie słowo w tym wersecie jest przeciwieństwem życia wiecznego? „Zginąć”, 
czyli być po śmierci oddzielonym od Boga i ukaranym za swoje grzechy na 
zawsze.

Czy można znaleźć powód, dla którego Bóg posłał swojego Syna na ziemię? 
„(...) tak Bóg umiłował świat”. Bóg dał nam to, co miał najcenniejszego. 
Pokazuje to, jak bardzo nas kocha.

z a stosoWan i e

dla niezbawionych: Co zrobić, aby mieć żywot wieczny? Musisz uwierzyć 
w Pana Jezusa.

Które słowo pokazuje, że każdy może mieć żywot wieczny? „Świat” – żyjesz 
na tym świecie, czyż nie? ,,Każdy” oznacza wszystkich, także ciebie.

poW tó r z e n i e

Ping-pong. Podzielcie dzieci na dwie grupy. Po raz pierwszy powtórzcie 
werset wszyscy razem. Następnie pierwsza grupa mówi pierwsze słowo, 
a grupa druga – następne, i tak na przemian. To jak odbijanie piłeczki 
do ping-ponga. Zacznij powoli, po kilku powtórzeniach dzieci powinny 
powtarzać werset szybciej. Zmieniaj kolejność grup, tak by jedna grupa 
zaczynała, a druga kończyła, i odwrotnie.

Miej ze sobą pojedyncze rysunki kuli ziemskiej, serca, krzyża, dziewczynki 
i chłopca. Wybierz dziecko, które umieści rysunek na właściwym słowie 
wersetu. Później niech wszyscy powtarzają werset. Następnie inne dziecko 
zakrywa kolejne słowa obrazkami i tak dalej. 
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P R ac e  R ę c Z N e

Zmieniony od środka. (Tę robótkę ręczną zaleca się wykonać przed 
przedstawieniem lekcji.) Każde dziecko otrzymuje kartkę papieru  
(10 cm x 10 cm). Dzieci rysują i kolorują człowieka. Następnie przyklejają 
w odpowiednim miejscu na odwrocie strony wycięte z karteczki 
samoprzylepnej serduszko, które dziecko wcześniej otrzymało. Sklejają za 
pomocą taśmy lub kleju obie strony razem, by stworzyć małą podstawkę, tak 
aby ludzik mógł stać. Prace dzieci stworzą grupę ludzi. Zostaną one użyte 
podczas opowiadania lekcji biblijnej. 

Uczestnicy zabierają do domu swoje prace. Jeśli zapewnisz każdemu 
dziecku spinacz biurowy i mały magnes, będzie ono potrafiło z łatwością 
wytłumaczyć innym to, czego się nauczyło.

L e kc j a

Wstę p

(Pokaż swoje zdjęcie.) To ja, kiedy byłem bardzo mały! Czy pamiętasz lub 
wiesz coś o sobie, gdy byłeś małym dzieckiem lub niemowlakiem? Czy 
płakałeś dużo? Jaki kolor miały twoje włosy? Do kogo byłeś podobny? 
(Pozwól, by dzieci podzieliły się odpowiedziami na te pytania.) Dzień, w 
którym się urodziłeś, był dniem, kiedy zacząłeś żyć w swojej rodzinie. 
Każdego roku, gdy obchodzisz urodziny, przypominają one o tym właśnie 
dniu.

pl an W ydar z e ń

obraz 2-1

Dzisiaj poznamy kogoś, kto wiele razy obchodził swoje urodziny; czytamy  
o nim w Biblii. Nie wiemy, ile miał dokładnie lat, ale na naszym obrazku nie 
wygląda zbyt młodo, i tak prawdopodobnie było. 

Kiedy go spotykamy, jest już ciemno. Możemy słyszeć jedynie ciche kroki 
Nikodema idącego szybko ciemnymi ulicami Jeruzalem. Nie jest to tylko 
nocny spacer po pięknym mieście. On ma pewne pytania i chce poznać na 
nie odpowiedzi. Przywykł do tego, że to jemu zwykle zadawano pytania, 
ponieważ był jednym z najlepszych nauczycieli. Poświęcał godziny 
na studiowanie Starego Testamentu – jest to część Biblii, która została 
napisana przed przyjściem Jezusa na ziemię. (Pokaż dzieciom w swojej 
Biblii, gdzie znajduje się Stary Testament.) Nikodem był nawet jednym 
z siedemdziesięciu mężczyzn, którzy zasiadali w najwyższej żydowskiej 
radzie. Ludzie patrzyli na niego z szacunkiem. Nikodem był kimś bardzo 
ważnym. (Pokaż na osi czasu, kiedy żyli Jezus i Nikodem.)

Lecz niedawno słyszał i widział rzeczy, które go zastanowiły. Pojawiło się 
wiele pytań i potrzebował na nie odpowiedzi.
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obraz 2-2

Nikodem należał do grupy religijnej, która nazywała się faryzeusze. Uważali 
oni, że należy ściśle przestrzegać Bożego prawa. By czasem ułatwić sobie 
zadanie, zmieniali prawo w sposób, którego Bóg nie pochwalał. Na przykład 
Pan Bóg powiedział do swojego ludu, że przykazania, które im dał, powinny 
być częścią ich życia (5 Mojż. 6:6-9). Faryzeusze zdecydowali więc, że 
zapiszą słowa Pana Boga na małych karteczkach, włożą do małych czarnych 
pudełek i zawiążą na swoim czole lub na ramieniu. Pudełeczka te nazywają 
się tefilin. Jeśli chcieli, by ludzie myśleli o nich, że są świętsi, pudełeczka 
były wtedy większe! Więc faryzeusze dodawali swoje prawa, reguły, tak że 
było ich ponad 600. Trzeba było je wszystkie zapamiętać i ich przestrzegać. 
Modlili się codziennie. Często modlili się tak, aby ludzie ich widzieli  
i podziwiali. Niektórzy z nich uważali się za lepszych od innych. Faryzeusze 
wierzyli, że drogą do Królestwa Bożego jest dokładne przestrzeganie 
wszystkich praw i bycie „superświętym”. Wiedzieli, że Bóg obiecał dać im 
króla. Spodziewali się, że ten król będzie rządził w Jeruzalem i zostanie 
ich królem, królem Żydów, na zawsze. Oczywiście wierzyli, że to oni będą 
ważnymi ludźmi w Królestwie Bożym.

Jednak Nikodem miał pytania. Rzeczy, które widział i o których słyszał  
w Jeruzalem, ciekawiły go.

obraz 2-3

Człowiek nazywany Jezusem nauczał ludzi. Tłumy chodziły za Nim, 
ponieważ czynił cuda. Sprawiał On, że stan chorych ludzi poprawiał 
się w jednej chwili. Słyszeliście już o cudzie, jaki Jezus uczynił, zanim 
przyszedł do Jerozolimy. Pamiętacie, co to był za cud? Dlaczego Jezus mógł 
dokonywać takich niesamowitych rzeczy? Wiesz więcej niż Nikodem, 
ponieważ on nie wiedział, kim naprawdę jest Jezus. Jednak chciał to 
wiedzieć! Dlatego szedł ulicami Jerozolimy w środku nocy. Ciekawe, czemu 
wybrał tak późną porę? (Pozwól dzieciom na podanie kilku propozycji.) 
Możliwe, że nie chciał, by inni faryzeusze dowiedzieli się, że rozmawia 
z Jezusem. Oni przecież nie lubili Jezusa. A może uznał, że w ciągu dnia 
Jezus bywa zbyt zajęty i właśnie teraz będzie miał więcej czasu. W Biblii nie 
znajdujemy przyczyny tak późnej wizyty Nikodema u Jezusa.

obraz 2-4

Nikodem odnalazł miejsce, gdzie zatrzymał się Jezus. Razem usiedli i 
zaczęli rozmawiać. Nikodem rozpoczął rozmowę, darząc Jezusa wielkim 
szacunkiem, powiedział (przeczytaj Jana 3:2): ,,Mistrzu! Wiemy, że 
przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by 
nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był”.

Jezus mu odpowiedział: „Powiem ci teraz coś, czego możesz 
być pewien na 100% – jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie 
może ujrzeć Królestwa Bożego” (na podstawie Jana 3:3). 
(Pokaż pomoc wizualną z wypisaną główną prawdą.)

GPN
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Nikodem był zdziwiony. On był Żydem, faryzeuszem, 
„Bożym ekspertem”, modlił się, robił wiele dobrych 
uczynków. On był jednym z najlepszych ludzi w Jeruzalem. 
Pan Jezus powiedział mu, że nie należy do Królestwa Bożego! 
To, co robimy, nie może nas wprowadzić do Królestwa 
Bożego. Modlitwa, chodzenie do kościoła, pomaganie 
innym, bycie tak dobrym jak to tylko możliwe w niczym nam 
nie pomoże. Wszyscy narodziliśmy się już jako grzesznicy, 
robienie dobrych rzeczy nie zmieni nas od środka. Nikodem 
wciąż miał grzeszne serce.

Nikodem zapytał: ,,Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż 
może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?” (Jan 3:4).

Jezus wyjaśnił, że dzień naszych narodzin był początkiem 
życia w naszej rodzinie. (Pokaż pomoc wizualną z wypisaną 
główną prawdą.) Jeśli chcemy żyć w Królestwie Bożym, 
to Duch Święty musi zmienić nas od środka. Tacy, jacy 
jesteśmy, zawsze będziemy wybierać własną drogę, nigdy nie 
będziemy słuchać Boga czy kochać Go. Bóg musi najpierw 
zmienić nasze wnętrze, dopiero później może nas wpuścić 
do Królestwa Bożego. Jezus jest Bogiem Królem, ale On nie 
przyszedł po to, by rządzić w Jeruzalem. On przyszedł, aby 
rządzić w naszym sercu i życiu. Gdy czas dobiegnie końca, 
stworzy nową ziemię, doskonałe miejsce, i On będzie tam 
Królem. W niebie i na tej nowej ziemi będzie przebywał z 
wszystkimi ludźmi, którzy uznali Go za Króla i pozwolili Mu 
rządzić w ich sercach i w ich życiu. Będzie tam wspaniale i 
przepięknie, na zawsze. Jednak wciąż stanowiło to zagadkę 
dla Nikodema. Jak człowiek może narodzić się na nowo?

Jezus powiedział, że to jak z wiatrem (zobacz: Jan 3:8). Każdy 
z was ma pod krzesłem chusteczkę. Rozerwijcie ją na kilka 
kawałków i połóżcie na swojej dłoni. Poczekamy, aż wszyscy 
będziecie gotowi. Teraz delikatnie dmuchnijcie. Obserwujcie, 
co się wydarzy. Czy widzieliście wiatr? Skąd wiedzieliście, 
że to był wiatr? (Daj czas na dyskusję, poprowadź ją tak, 
by dzieci doszły to tego, że wiatru nie możemy zobaczyć, ale 
widzimy, co on robi.) Kiedy Bóg Duch Święty przychodzi, by 
nas zmienić od środka, nikt tego nie widzi, jednak możemy 
zobaczyć, jakich zmian dokonuje. Ktoś, kto tak naprawdę nie 
chciał słuchać historii z Biblii, teraz tego chce i robi to, co 
mówi Bóg. Ktoś, kto nigdy się nie modlił, zaczyna rozmawiać 
z Bogiem. Ktoś, kto nigdy nie przejmował się kłamstwami 
albo oszukiwaniem innych, zaczyna dostrzegać, jak złe są to 
rzeczy. Ktoś, kto słyszał wiele razy Ewangelię, nie może się 
doczekać, by zaufać Bogu i zacząć dzielić swoje życie z Nim. 

GP
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Narodzić się na nowo znaczy być zmienionym od środka 
przez Boga Ducha Świętego, tak że chcesz słuchać Boga i być 
posłusznym Jemu.

obraz 2-5

Nikodem wciąż nie wiedział, jak to jest możliwe. Potrząsnął swą głową  
i zapytał: ,,Jakże to się stać może?” (Jan 3:9). 

Z kolei Jezus go zapytał: „Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?” 
(Jan 3:10). Nikodem musiał często czytać słowa w Biblii, które mówią o 
tym, co dokładnie znaczy narodzić się na nowo. Posłuchaj uważnie! Bóg 
powiedział: ,,I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego 
wnętrza (...). Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie 
postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać  
i wykonywać je” (Ezechiel 36:26-27).

Spójrzmy na te małe papierowe ludziki, które zrobiliśmy. 
Mam tutaj magnes, zaraz zobaczymy, co się stanie, jeśli będę 
trzymać je blisko magnesu. Nic się nie dzieje – tak samo jest 
z nami i Bogiem. Nie reagujemy na Boga, nie potrafimy tego 
robić. Teraz zobaczmy, co się stanie, kiedy dokonam małej 
zmiany. (Umieść spinacz biurowy metalowy na karteczce 
samoprzylepnej w środku.) Zobacz, porusza się razem z 
magnesem. W środku jest coś, co przyciąga magnes. W 
podobny sposób Bóg musi przemienić nas w środku, zanim 
zaczniemy słuchać Go i wykonywać to, co mówi. Jeśli chcemy, 
by inni zostali poruszeni przez magnes, co należy zrobić? 
Musimy zmienić to, co jest w środku! W ten sam sposób Bóg 
chce nas zmienić od środka, zanim ty czy ja znajdziemy się 
w Królestwie Bożym. (Pokaż główną prawdę i przeczytaj ją 
razem z dziećmi.) On to uczynił już dla mnie. Jeśli zrobił to 
także dla ciebie, nie sposób podziękować Mu wystarczająco 
za ten cud, który uczynił w nas. Oznacza to, że należysz do 
Królestwa Bożego. Pan Jezus jest twoim Królem i spędzisz  
z Nim wieczność. 

obraz 2-6

Jak to może się stać? Jezus wyjaśnił Nikodemowi, że On zawiśnie na krzyżu. 
Umrze i powróci do życia (zmartwychwstanie), po to, by taki właśnie 
cud mógł dokonać się w ludziach. Po tym Jezus wypowiedział wspaniałe 
słowa do Nikodema: ,,Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot 
wieczny” (Jan 3:16).

To oznacza, że jeśli uwierzysz w śmierć i zmartwychwstanie 
Pana Jezusa, zaufasz i oddasz Jemu całe swoje życie, będziesz 
w Królestwie Bożym. Ty i inni będą widzieć zmiany, jakich 
Duch Święty w tobie dokona. 

GPN, GPZ

GPN
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Jeśli nie zaufałeś Panu Jezusowi, nie jesteś narodzony na 
nowo i nie należysz do Królestwa Bożego. (Pokaż główną 
prawdę.)

A co z Nikodemem? W Biblii nie zostało napisane, co Nikodem myślał 
po powrocie do domu. Jednak mamy dwie wskazówki, że narodził się na 
nowo. Pewnego dnia faryzeusze byli bardzo rozgniewani na Jezusa, wtedy 
Nikodem wstawił się za Nim. Powiedział, że Jezus powinien być traktowany 
sprawiedliwie (Jan 7:50-52). Po śmierci Jezusa na krzyżu Nikodem 
pomógł w Jego pogrzebie. Jako przywódca żydowskich nauczycieli pomógł 
pochować kogoś, kto został zabity jako jeden ze złoczyńców. W sercu 
Nikodema musiała zajść zmiana, że tak bardzo pokochał Jezusa.

pu n k t ku lm i nac yj ny

Nikodem pokazał, po której stronie stał. Kto był dla niego ważny (Jan 
19:39).

z ako ń c z e n i e

Czy narodziłeś się na nowo? Pan Jezus powiedział, że tylko 
ci, którzy narodzili się na nowo, należą do Królestwa Bożego 
na zawsze.

W zrozumieniu tego może ci pomóc wstawienie swojego 
imienia w zdanie. Pan Jezus powiedział do Nikodema (pokaż 
pomoc wizualną z poniższymi słowami): ,,Albowiem tak Bóg 
umiłował _______, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
__________, który/która weń wierzy,nie zginął/nie zginęła, 
ale miał/miała żywot wieczny”.

Jeśli uwierzysz, że Pan Jezus umarł za ciebie i poprosisz, by 
został twoim Królem, to zobaczysz zmiany, jakie dokona  
w tobie Duch Święty. Będziesz także pewien, że jesteś 
narodzony na nowo. Będziesz należał do wspaniałego 
Królestwa Bożego, które trwa wiecznie. 

Py Ta N i a  d o  P o W Tó R k i

1. Z jakiego powodu faryzeusze byli pewni, że należą do Królestwa 
Bożego? (Modlili się, czytali Pisma, dokładali wszelkich starań, by 
przestrzegać prawa.)

2. Co to jest tefilin? (Małe pudełko z fragmentem Słowa Bożego, noszone 
na głowie lub ramieniu.)

3. Kiedy Nikodem przyszedł do Pana Jezusa? (W nocy.)

4. Co Pan Jezus powiedział do Nikodema, że był zdziwiony? (Musisz 
narodzić się na nowo.)

GPN

Gra do powtórki: 
„Kto pierwszy to powie!”
Zasady gry:
Podziel grupę na dwie drużyny. 
Poproś, by dzieci wybrały jedną 
osobę z grupy. Zaproś osoby do 
wyjścia na środek. Niech staną 
naprzeciwko siebie. Zadaj jedno 
z pytań sprawdzających. Pierwsza 
osoba, która wypowie treść głównej 
prawdy, obowiązującą w tym dniu, ma 
prawo do udzielenia odpowiedzi. Jeśli 
się pomyli, druga osoba ma szansę 
na odpowiedź. Wybieraj zawsze dwie 
inne osoby do każdego pytania. Za 
poprawne odpowiedzi przyznawaj 
punkty i zapisuj.
.
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5. Co oznacza narodzić się na nowo? (Być zmienionym od środka.)

6. Dlaczego możemy przyrównać Ducha Świętego do wiatru? (Nie 
możemy Go zobaczyć, ale możemy zobaczyć efekty Jego pracy.)

7. Jak długo będzie trwało Królestwo Boże? (Wiecznie.)

8. W Jana 3:16 czytamy, że ludzie, którzy narodzili się na nowo, unikną 
pewnej rzeczy. Co ich ominie? (Nie zginą, nie zostaną potępieni.)

9. Co otrzymują ludzie narodzeni na nowo według Jana 3:16? (Życie 
wieczne.)

10. Jakie wskazówki, pozostawione w Biblii, świadczą o tym, że Nikodem 
narodził się na nowo? (Stanął w obronie Jezusa, kiedy faryzeusze Go 
oskarżali, pomógł pochować ciało Jezusa.)

N i e Z W yk ły  c Z a s

Wybierz jedną z dwóch sugerowanych aktywności, najodpowiedniejszą dla twojej 
grupy. Jeśli na poprzednich zajęciach skorzystałeś z Niezwykłego czasu wariantu 1 
albo 2, pozwól dzieciom opowiedzieć o tym, czego się nauczyły lub doświadczyły w 
ciągu tygodnia. 

Wariant 1: Zadawanie pytań i odpowiadanie na nie. (Zaśpiewajcie 
znaną wam pieśń o Panu Jezusie jako Królu albo o Bożym Królestwie bądź 
narodzeniu się na nowo.) Bóg chce, abyś codziennie czytał Jego Słowo i spędzał czas 
na rozmyślaniu, co ono oznacza. Nie potrafisz zrozumieć tego sam. Potrzebujesz 
pomocy Ducha Świętego. To z Jego pomocą zrozumiesz, co jest napisane w Słowie 
Bożym. Dziś usłyszałeś bardzo ważne słowa i zdania, które Pan Bóg chce, abyś 
zrozumiał, zapamiętał i się ich nauczył. 

Rozpocznijmy pracę w czteroosobowych grupach. (Podziel dzieci na grupy, rozdaj 
każdemu ołówek i kartkę papieru. Skrzynka pytań powinna być już przygotowana.) 
Dostaniecie werset biblijny. Przeczytajcie go wspólnie i odpowiedzcie na pytania. 
Zanim zaczniemy, pomódlmy się o prowadzenie Ducha Świętego i poprośmy Go 
o to, by pomógł nam właściwie zrozumieć dzisiejsze Słowo. (Zarezerwuj czas na 
wspólną modlitwę.) Podczas czytania wersetu mogą pojawić się pytania. Zapiszcie je 
i pod koniec naszego wspólnego czasu wrzućcie je do ,,skrzynki pytań”. Proszę, nie 
zapomnij się podpisać na kartce.

(Wydrukowane wersety potnij na paski. Każdej grupie daj jeden pasek. W zależności 
od wieku dzieci możesz odłożyć na bok trudniejsze wersety i posługiwać się 
łatwiejszymi. Możesz też wybrać inne wersety biblijne. Kilka grup może pracować 
nad tym samym wersetem. Dzięki tej aktywności dzieci mogą zauważyć, że z 
pomocą Ducha Świętego potrafią zrozumieć przesłanie każdego wersetu, nawet 
trudniejszego. Po kilku minutach zbierz paski z wersetami i pytaniami do wersetów, 
tak by na następne zajęcia sporządzić dla każdego jednakową, ostateczną wersję ich 
pracy. Wybierz najlepszą formę odpowiedzi na pytania znajdujące się w skrzynce 
pytań. Może to być grupowa dyskusja, indywidualne odpowiadanie na pytania, 
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forma pisemna itp. Jeśli nie ma czasu na wypełnianie zadania, wydrukuj wcześniej 
wersety z pytaniami i pozostaw miejsce na odpowiedzi. Rozdaj to jako pracę do domu. 
Pytania można wrzucać do skrzynki na następnych zajęciach. Poniższa lista zawiera 
przykładowe odpowiedzi na pytania.)

1 Piotra 1:3 •	 Dlaczego Bóg może dać nam nowe życie? 
(Ponieważ Jezus umarł i został wzbudzony  
z martwych.)

•	 Skąd wiesz, że Jezus umarł? (Biblia mówi nam o 
tym.)

•	 Do kogo apostoł Piotr napisał te słowa? (Do 
wierzących, którzy już narodzili się na nowo.)

Tytus 3:5 •	 Czy możemy coś zrobić, aby otrzymać nowe życie? 
(Nic, nie pomogą nam w tym nawet uczynki 
sprawiedliwości.)

•	 Jaka jest rola Ducha Świętego, gdy ktoś otrzymuje 
nowe życie? (On czyni tę osobę nową.) 

•	 Jak myślisz, co musi być obmyte przez Boga?  
(Nasza grzeszna natura – niewidzialna.)

Dzieje Apostolskie 
1:2-3

•	 O kim jest mowa w tych wersetach? (O Jezusie 
Chrystusie i apostołach.)

•	 Kiedy to się wydarzyło? (Po zmartwychwstaniu 
Pana Jezusa.)

•	 O jakie sprawy dotyczą Królestwa Bożego mogło 
chodzić? (Różne odpowiedzi.)

Psalm 103:19 •	 Jakim królem jest Jezus? (Niebiańskim, 
niewidzialnym.)

•	 Nad czym panuje Jezus? (Nad wszystkim.)
•	 Co oznacza „nad wszystkim”? (Planetami, ludźmi, 

naturą, stworzeniem, narodami, plemionami itd.)

Psalm 95:3 •	 Kto jest wielkim Bogiem? (Pan Jezus Chrystus.)
•	 Co to znaczy „nad wszystkich bogów”? (Być 

wspanialszym, posiadać większą władzę.)
•	 O jakich „bogów” tutaj chodzi? (Wszystko to, co 

tylko ludzie uważają za bogów.)

1 Księga 
Mojżeszowa 8:21

•	 Skąd pochodzi grzech? (Z serca człowieka.)
•	 Kiedy zaczynamy grzeszyć? (Rodzimy się już z 

grzeszną naturą.)
•	 Dlaczego powinieneś w to wierzyć? (Pan Bóg tak 

powiedział, On nigdy nie kłamie.)
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Ezechiel 36:26-27 •	 Jaka jest różnica między starym a nowym sercem, 
które Bóg obiecuje dać człowiekowi? (Stare serce 
jest z kamienia, nowe jest mięsiste.)

•	 Jak myślisz, co to oznacza? (Stare serce nie 
może być posłuszne Panu Bogu. Jest to serce 
nienarodzonego na nowo grzesznika.)

•	 Jakie są oznaki otrzymania Ducha Bożego? (Chęć 
posłuszeństwa Bogu.)

Jan 19:39-40 •	 Skąd wiemy, że Jezus naprawdę umarł? (Nikodem 
i Józef zauważyliby, jeśli Jezus nie byłby naprawdę 
martwy.)

•	 Jaka jest różnica między tym, co usłyszałeś o 
Nikodemie w lekcji, a przeczytanymi właśnie 
wersetami? (Nikodem nie chce się już ukrywać 
i działać potajemnie. Jezus jest dla niego o wiele 
ważniejszy niż wcześniej.)

•	 O czym świadczy ilość przyniesionego 
podarunku? (Z pewnością Nikodem zapłacił sporo 
za mirrę i aloes; chciał pokazać, jak ważny  
i cenny jest dla niego Jezus.)

Wariant 2: duch Święty. Bóg chce, abyś każdego dnia spędzał czas na 
czytaniu Jego Słowa i rozmyślaniu, co ono oznacza. Duch Święty pomaga 
ci zrozumieć Boże słowa. Jezus uczył Nikodema o Duchu Świętym. Ty 
także możesz uczyć się o Nim z Biblii. W tym tygodniu czytaj po jednym 
fragmencie biblijnym codziennie i uzupełniaj odnoszące się do niego zdanie. 
Dziękuj Panu Bogu za to, czego już się nauczyłeś o Duchu Świętym. (Rozdaj 
karty pracy i krótko wyjaśnij, na czym polega zadanie. Jeśli macie czas, 
omówcie pierwszy werset jako przykład.)

Wariant 3: Wzrost w wierze. Bóg chce, abyś każdego dnia spędzał czas 
na czytaniu Jego Słowa i rozmyślaniu, co ono oznacza. Bóg także pragnie, 
abyś myślał przez cały dzień o tym, co przeczytałeś. Duch Święty pomoże 
ci rozumieć, co oznacza Boże Słowo i będzie cię zmieniał. On nawet chce 
pomóc ci w tym, abyś spędzał czas z Panem Bogiem codziennie! Pomoże ci 
myśleć w ciągu dnia o tym, co przeczytałeś. Możliwe, że nagle przypomni ci 
się werset biblijny. Zatrzymaj się i pomyśl, co to może znaczyć. Poproś Boga, 
aby pokazał ci, co chce ci właśnie przekazać poprzez swoje Słowo. W ten 
sposób Pan Bóg będzie pomagał ci wzrastać w przyjaźni z Nim i zmieniał cię 
tak, abyś był coraz bardziej podobny do Jezusa. Podczas czytania Biblii szukaj 
rzeczy, które On chce, abyś robił, i sposobów, na jakie będzie cię zmieniał, 
abyś był bardziej podobny do Niego. Spędźmy teraz czas na wspólnej 
modlitwie i poprośmy Ducha Świętego, aby nas zmieniał i czynił bardziej 
podobnymi do Jezusa Chrystusa.

(Pomódl się razem z dziećmi i rozdaj karty pracy. Omów zadanie, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. Tefilin będzie przypominał dzieciom o Słowie Bożym, którym 
Bóg chce, aby żyły.)


