
 
Szkółka Niedzielna 

Lekcja 2. 
 

 
To już druga lekcja zdalna Szkółki Niedzielnej. W dalszym ciągu nie możemy się spotkać w 
kościele, ale możemy nadal razem uczyć się prawd o Bogu, naszym Ojcu i przybliżać się do 
Niego. 
 
Na poniższą lekcję macie czas do 24 maja 2020r. Wynik Waszej pracy prześlijcie na maila 
do nauczyciela Waszej grupy (lista adresów mailowych znajduje się poniżej). Świadectwo 
końcoworoczne zostanie wystawione na podstawie przesyłanych przez Was prac. 
 
Adresy mailowe: 
 - Grupa 3: Liliya Bednarz    livlasenko@yahoo.fr 
 - Grupa 4: Edyta Szawernoga   jakeszam@poczta.onet.pl 
 - Grupa 5: Paweł Kogut   kogut.p@wp.pl 
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się z koordynatorem Szkółki, Natalią 
Niwińską natalia.luiza.t@gmail.com 
 
Temat 2. : Czytaj Biblię, by być blisko Boga.  
 
Pismo Święte, inaczej nazywane Biblią czy Słowem Bożym, jest Listem dla nas od samego 
Boga. Poprzez ten niezwykły List, Bóg, nasz Ojciec, chce z nami rozmawiać, opowiadać nam 
o Sobie, dać się nam poznać. Znajdziemy w nim wiele odpowiedzi na ważne pytania, które 
sobie w życiu zadajemy, słowa pokrzepienia, „drogowskazy” w trudnych sytuacjach. 
 
Kiedy rano się budzimy, idziemy zjeść śniadanie, by mieć siłę na cały dzień. Słowo zawarte 
w Piśmie Świętym oraz modlitwa powinny być naszym duchowym „śniadaniem” – to dzięki 
niemu pożywimy swojego ducha. Czy wyobrażacie sobie dzień bez jedzenia? Brak jedzenia 
bardzo osłabi wasze ciało, nie będziecie mieli energii na wiele zajęć. Podobnie jest z brakiem 
pożywienia duchowego. Dlatego tak ważne jest, by CZYTAĆ BIBLIĘ CODZIENNIE. 
Wtedy Wasz duch nie osłabnie, ale będzie wzrastał w siłę! Będziecie odczuwać pokój i 
radość. 
 
Zapoznajcie się z treścią prezentacji, która została dodana na stronie, do pobrania. To 
prezentacja o tytule „Lekcja 2 (załącznik – prezentacja o Biblii)”. 
 
 
Zastanówcie się (możecie porozmawiać o tym z innymi domownikami) nad następującymi 
pytaniami: 
 
1. Jak myślisz, dlaczego ważne jest, abyś nie tylko słuchał Słowa Bożego np. na Szkółce 
Niedzielnej, czy nabożeństwie, ale i czytał je osobiście codziennie? 
2. Co na co dzień przeszkadza Ci w sięganiu do swojej Biblii i czy jest możliwe, abyś 
pokonał te trudności? 
 
Poniżej wypisano 5 ważnych powodów czytania Biblii. Przeczytaj je, zastanów się nad nimi. 
Czy coś byś do nich dodał? 

1. Jest wyjątkowa, gdyż została natchniona przez samego Boga; 
2. Daje mądrość i zrozumienie ważnych prawd życiowych; 
3. Pokazuje w czym zgrzeszyliśmy, gdzie popełniliśmy błąd i jak go naprawić; 



4. Odkrywa przed nami to, co Bóg chce, abyś wiedział o Nim i o twoim życiu; 
5. Zawiera Boże obietnice. 

 
Przeczytajcie następujący werset, przepiszcie go na kolorową kartkę i przyczepcie w 
widocznym miejscu w swoim pokoju: 
 
„Twoje słowo jest lampą dla moich stóp  
i światłem na mojej ścieżce”  

Psalm 119:105 
 
 

  
„No dobrze… chcę czytać Biblię codziennie, ale jak to zrobić?”  
Jest kilka ważnych informacji, które przydadzą się Wam na początek. 
CZYTANIE BIBLII W PRAKTYCE 
- Istnieje wiele przekładów (różnych tłumaczeń) Biblii. Spytajcie się o to Waszych rodziców, 
bo być może macie w domu więcej niż jeden przekład. Wtedy możecie je sobie porównać. 
Warto wybrać przekład, który jest napisany dla Was prostszym językiem. Dzieci najmłodsze 
pewnie jeszcze korzystają ze swoich obrazkowych Biblii dla dzieci. Pamiętajcie, nawet Biblię 
obrazkową warto czytać codziennie! 
- Wybierz sobie stałą porę, stałą godzinę, kiedy będziesz czytał Pismo Święte i modlił się. 
Może to być np. 7.00 rano czy 19.00 wieczorem, przed spaniem. Wystarczy Ci na początek 
20 minut. Oczywiście możesz ten czas później zwiększaćJ. 
- Przed czytaniem krótko się pomódl. 
- Jeśli coś w Biblii jest dla Ciebie niezrozumiałe, nie bój się pytać! Możesz pytać swoich 
rodziców, szukać odpowiedzi w różnych pomocach biblistycznych (np. komentarze do Pisma 
Świętego, Konkordancja), możesz też zapisywać sobie pytania na kartce i spytać np. ciocię na 
Szkółce w Niedzielę. Oczywiście, w modlitwie, proś też Boga o odpowiedź. 
- Rób podkreślenia i notatki. Możesz przyporządkować konkretnym kolorom dane znaczenie. 
- Czytając o czymś w Biblii, zawsze zastanawiaj się jak mógłbyś daną prawdę zastosować w 
swoim życiu. 
- W ZAŁĄCZNIKU dodana została tabelka z pytaniami, jakie możecie sobie zadać podczas 
czytania fragmentu Biblii. 
 
 
Do modlitwy: 
W waszych codziennych modlitwach pamiętajcie o wyrażaniu wdzięczności Bogu za łatwy 
dostęp do Pisma Świętego (w wielu krajach ludziom za posiadanie Biblii grozi kara 
więzienia i są też grupy etniczne, które do tej pory nie mają Biblii przetłumaczonej na swój 
język). Módlcie się też o pragnienie czytania Biblii i dobrą organizację w tym względzie. 
Pamiętajcie, aby każde czytanie Biblii poprzedzała modlitwa o to, by Bóg Was prowadził i 
dawał Wam mądrość do zrozumienia jego Słowa. 
 

ZADANIA: 
 

Wybierz JEDNO z poniższych zadań.  
Zrób zdjęcie/ nagranie/ notatkę rezultatu swojej pracy i wyślij na maila swojemu 
nauczycielowi (adresy mailowe podane na samej górze). Maila z pracą należy wysłać do 
24.05.2020r.  
 

1. Narysuj ilustracje do powyższego wersetu (Psalm 119:105). 



2. Wykonaj zakładkę do Biblii, na której narysujesz wymyśloną przez siebie legendę 
tłumaczącą jakiemu kolorowi podkreślenia odpowiada jakie znaczenie (np. 
pomarańczowy – pokrzepienie w smutku, zielony – miłość Boża itd.) 

3. Wybierz sobie jedną (pełna dowolność) z ksiąg Nowego lub Starego Testamentu. Ułóż 
sobie plan czytania tej księgi na tydzień (wybierz konkretną godzinę, podziel 
zawartość księgi na 7 dni i czytaj codziennie, uwzględnij modlitwę). Napisz krótką 
notatkę (pół strony) z tego, jak udało Ci się zrealizować ten plan i jakie były Twoje 
przemyślenia podczas czytania Biblii. 

4. Zaśpiewaj i nagraj swój śpiew na dyktafon. Piosenkę znajdziesz pod tym linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=MKuyWqYgKo8 
 

 
 

Bądźcie zdrowi i niech nasz Niebiański Tata  
obdarza Was wszelkimi błogosławieństwami!  

 
Wasi nauczyciele Szkółki Niedzielnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIKI 
 



 
 
 
 


