
Lekcja 3 - II semestr 2020/2021 

Dzień dobry Dzieci ! 

Dzisiaj dowiemy się, czy istnieje jeden, najlepszy sposób aby być  : 
szczęśliwym.


ZACZYNAMY ! 

Czy zastanawialiście się kiedykolwiek co sprawia, że czujemy smutek lub 
szczęście ? Jakie sytuacje, wydarzenia, emocje sprawiają, że możemy 
wpadać z jednego stanu (szczęścia) w drugi (smutku) ? 


Zadanie 1  
Zapiszcie razem ze mną kolumny, określając przyczyny obu tych stanów, 

co Waszym zdaniem sprawia, że człowiek jest : 
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Czy wiecie, że Pan Jezus też uczynił listę cech szczęśliwego człowieka 
w Bożym Królestwie ? Przez następnych kilka lekcji poznamy listę tych 
cech opisanych w ewangelii. 

Przeczytajmy tekst z ew.Mateusza : rozdział 5:1-12, jest to Kazanie na Górze.


Ewangelia Mateusza 
5:1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 
uczniowie. 2  Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: 
3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 5 Błogosławieni 
cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 6  Błogosławieni, którzy łakną i 
pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 7 Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 
Boga oglądać będą. 9  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni 
będą nazwani synami Bożymi. 10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 
sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 11 Błogosławieni 
jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda 
wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. 


Zadanie 2 
Wypisz listę błogosławionych (znaczenie : szczęśliwych) z wersetów 1-5 
i zastanów się, w jaki sposób to zrozumieć. Swoje przemyślenia i 
odpowiedzi zapisz na kartce, porównaj z poniższą analizą. 

1. werset 3 


„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie”


Ubogi w duchu, to człowiek pełen pokory, świadomy swojej zależności od 
Boga. Kiedy jesteśmy całkowicie zależni od Boga, zdajemy sobie sprawę, że 
to w Nim mamy jedyny ratunek na życie wieczne (w niebieskim królestwie). 
Pan Jezus nie mówi tu o byciu ubogim w rozumieniu braku pieniędzy, być 
ubogim to być całkowicie zdanym na Bożą łaskę.

- szukaj w Bogu oparcia we wszystkich sprawach, a będziesz szczęśliwy


2. werset 4 


„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”


W jakim sensie mamy być smutni ? Czy chodzi tu o smutek z powodu 
złamanej deskorolki, słabej oceny z matematyki czy utraty kieszonkowego ? 



Nie ! Pan Jezus tłumaczy, że smucimy się kiedy zdajemy sobie sprawę z 
naszej grzesznej natury przed Bogiem. Bądźmy zasmuceni na nasz grzech.

- rozważaj wszystko co robisz i bądź czuły na sprawy, które nie 
podobają się Pan Bogu. Kiedy już zrozumiesz, że tylko On może 
sprawić, że twój grzech zostanie wybaczony - poczujesz ogromną 
radość. 

3. werset 5


„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.”


Słowo „cichy” oznacza tu bycie pokornym i łagodnym. Panu Jezusowi nie 
zależy na tym, abyśmy byli niezdecydowani i małomówni. On chce, abyśmy 
byli przykładem osoby spokojnej i nie czyniącej nikomu krzywdy, wtedy 
wejdziemy do wieczności z Bogiem i będziemy z nim podczas Jego 
panowania na ziemią w przyszłości.

- naśladuj Pana Jezusa, unikaj bycia wybuchowym i krzykliwym, to 
podoba się Bogu 

Podczas kolejnych zajęć, będziemy dalej studiować tekst Ewangelii 
Mateusza, aby poznawać definicję szczęścia. Już dziś możemy jednak 
odpowiedzieć na pierwsze pytanie dzisiejszej lekcji : 

Istnieje jeden, najlepszy sposób na bycie szczęśliwym - wiara i 
naśladowanie Pana Jezusa, powierzenie Jemu swojego życia ! 

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


Czy w codziennym życiu zdarzają się sytuacje, w których możemy 
podążać za wskazówkami do „bycia szczęśliwym” ? Czy byłbyś gotowy 
opowiedzieć innym o Bożym stylu życia ? 

ZADANIE DOMOWE :  

Przeczytaj historię Pawła i Sylasa podczas ich uwięzienia. Zwróć uwagę na 
ich zachowanie, postawę i radość bez względu na okoliczności. 

FRAGMENT : Dzieje Apostolskie rozdział 16: 25-29.


