
Lekcja 2 - II semestr 2020/2021 

Dzień dobry Dzieci ! 

Dzisiaj poznamy kolejną historię, w której Pan Jezus przygotowuje swoich 
uczniów do wykonywania powierzonych im zadań. Jesteście gotowi ?


ZACZYNAMY ! 

Pamiętacie historię Piotra z poprzednich zajęć ? Ten uczeń wyznał Bogu 
miłość, a następnie otrzymał od Boga trudną misję, którą miał realizować 
przez całe swoje życie.


Dzisiaj przeczytamy o Bożej obietnicy, która mówi o tym że podczas 
wypełniania Bożego planu będziemy mieli wsparcie Ducha Świętego.


Zanim przejdziemy do studiowania Słowa Bożego, mam dla Was zadanie na 
rozgrzewkę ;)


Co łączy wszystkie poniższe obrazki ?  
(Zapisz na kartce 1 słowo, odpowiedź znajdziesz na końcu opracowania) 






Zadanie 1. 
Chciałbym żebyście przypomnieli sobie werset z ewangelii Jana, który mówi 
o pewnym miejscu. Ułóżcie strzałki we właściwej kolejności (podpowiedzi 
szukajcie w rozdziale 14 ew. Jana), a następnie odpowiedzcie na pytanie :


o jakim miejscu mówi Pan Jezus ? 
 

Czas start 5-10 minut 

Nie wiemy kiedy Pan Jezus powróci powtórnie na ziemię. Wiemy na 
pewno, że tak się stanie bo to obiecał. Obiecał również, że podczas Jego 
fizycznej nieobecności na ziemi otrzymamy Ducha Świętego. Przeczytajmy 
wspólnie fragment z Dziejów Apostolskich, rozdział 1:1-11. 

Uczniowie spotykają Pana Jezusa po raz ostatni podczas pobytu w 
okolicach Jerozolimy, na południowym zboczu Góry Oliwnej. Jezus 
przypomina uczniom obietnicę „ochrzczenia Duchem Świętym”, który miał 
wyposażyć ich w moc potrzebną do głoszenia świadectwa o Nim. Uczniowie 
wydają się wciąż nie rozumieć jaka była misja Pana Jezusa na ziemi (pytają o 
przywrócenie Izraela), na co Pan Jezus odpowiada, że nikt nie zna czasu 
powtórnego czasu przyjścia Pana Jezusa tylko Ojciec. Duch Święty ma 
obdarzyć uczniów mocą potrzebną do zaświadczania o Panu Jezusie, aż po 
krańce ziemi. Po tych wydarzeniach Pan Jezus unosi się do góry, aż znika w 
obłoku. Obecni na miejscu aniołowie (w białych szatach) tłumaczą uczniom, 
że Pan Jezus powróci na ziemię w równie widoczny sposób.


Idę przecież przygotować wam miejsce

A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce

 przyjdę powtórnie

i zabiorę was do siebie

abyście i wy byli tam, 

gdzie Ja jestem.



Zadanie 2. 
Jaką misję otrzymali od Pana Jezusa uczniowie (werset 8) i jak dzisiaj 
możemy zastosować to w naszym życiu ? 

Zadanie 3. 
Wypisz czego dowiedziałeś się o Duchu Świętym, z tego samego 
wersetu (werset 8). 

Na koniec dzisiejszej lekcji, chciałbym abyś odpowiedział/odpowiedziała na 
jeszcze jedno pytanie (tym razem nie wysyłaj odpowiedzi, chodzi tu o Twoją 
osobistą refleksję).


Czy chcesz być uczniem Pana Jezusa, który jest gotowy do głoszenia 
Jego ewangelii w każdym miejscu i w każdym czasie ? 

ZADANIE DOMOWE :  
NAUCZ SIĘ NA PAMIĘĆ WERSETU 

Ewangelia Jana 14:6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i 
życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 


Rozwiązania zadań prześlijcie proszę bezpośrednio na mój adres e-mail: kogut.p@wp.pl 

Jeśli rozwiązaliście już samodzielnie wszystkie zadania i chcecie 
sprawdzić jak Wam poszło, poniżej zamieszczam odpowiedzi. 

Zadanie na rozgrzewkę/kalambury : NIEBO . 
Słowo „niebo” kojarzy nam się zarówno z fizycznym widokiem nad naszymi 
głowami, miejscem po którym przemieszczają się samoloty i chmury 
burzowe, przestrzeń po której poruszają się gwiazdy. Niebo to również 
określenie, którego używamy do opisu Bożego Królestwa, do którego trafi 
każdy człowiek jeśli tylko wyzna Jezusa Chrystusa swoim osobistym 
zbawicielem.


mailto:kogut.p@wp.pl


Zadanie 1. 
Ew.Jana 14:2-3 
2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3  A gdy odejdę i 
przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 

Pan Jezus mówi o Bożym Królestwie, o miejscu które nazywamy niebem, do 
którego trafi każdy kto w Niego wierzy. To tam będziemy żyć wiecznie z 
Bogiem, po powtórnym przyjściu Pana Jezusa na ziemię. Tylko poprzez 
osobę Pana Jezusa, możemy znaleźć drogę do wiecznego życia (przeczytaj 
również wersety z Ew.Jana 14:4-6). 

Zadanie 2. 
Uczniowie mieli głosić ewangelię najpierw w Jerozolimie, następnie w  Judei, 
Samarii i aż po krańce ziemi (najodleglejsze zakątki ziemi). Zamiast 
zastanawiać się nad przyszłymi wydarzeniami (powtórne przyjście Pana 
Jezusa), mają skupić się na rozgłaszaniu dobrej nowiny.


Zastosowanie : Bóg wyposaża nas do powierzonych przez siebie zadań. 
Nie skupiaj się na sprawach, jak przewidywanie przyszłości, 
zgadywanie Bożego planu. Bądź gotowy do służby dla Boga i rozpocznij 
bez zbędnej zwłoki. 

Zadanie 3. 
Dz.1:8
8  ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie 
moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce 
ziemi». 

- Pan Jezus mówi o tym, że Duch Święty zstąpi na uczniów - jest to 

odrębna osoba, trzecia Boska osoba obok Ojca i Syna 
- moc Ducha Świętego uzdatnia do bycia świadkiem Pana Jezusa 

Duch Święty został zapowiedziany apostołom już wcześniej ew.J.14:16, jako 
Pocieszyciel, który ma towarzyszyć wierzącemu na zawsze. Chociaż uczniowie 
nie zdawali sobie w pełni sprawy z tego co to oznacza, to właśnie moc Ducha 
Świętego miała wyposażyć ich we wszystkie niezbędne umiejętności, aby 
wypełniać Boży plan. 



INSTRUKCJA LICZENIA FREKWENCJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW : 

Do każdej lekcji zostały dołączone po trzy zadania (razem 6 zadań za lekcje z 
24.01 i 31.01.2021).


Wykonanie i odesłanie dwóch  zadań wybranych spośród sześciu to 50% 
obecności.  Wykonanie i odesłanie czterech  zadań  wybranych spośród 
sześciu to 100% obecności.  

Zachęcam do wykonania wszystkich zadań, powodzenia !


