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Nauczyciel: Natalia Dowgiałło 

Drodzy Rodzice, poniżej znajdziecie materiał, który pomoże Wam spędzić kilka chwil z dzieckiem na 

rozmowie o tym, co ważne. Sięgnijcie do podanego poniżej fragmentu z Biblii, odpowiedzcie z dzieckiem 

na kilka pytań, zastanówcie się, czego dowiadujecie się o Bogu, a czego o sobie. Porozmawiajcie o tym, 

jak odnosi się odkryta prawda do Waszego życia. Nie potrzebujecie na to specjalnego czasu, fragment 

z Biblii możecie przeczytać dziecku przed snem, a rozmowy prowadzić podczas spaceru, wspólnego 

posiłku czy w czasie domowych zajęć. Jeśli chcecie, aby dziecko miało potwierdzony udział w lekcji, 

napiszcie smsa do koordynatora (603 211 230) lub e-maila na adres: szkolka@klodnicka.pl informując 

o Waszej aktywności w ramach danej lekcji. 

 

Temat: Nowe stworzenie, czyli jak zmienia się życie człowieka po spotkaniu z Bogiem  

Fragment z Biblii: Dz 16:11-40 

Pytania do rozmowy z dzieckiem: 

• Jak zmienił się Paweł po spotkaniu z Bogiem w drodze do Damaszku? 

• Jaki jest cel podróży Pawła? 

• Kogo spotkał Paweł w Filippi i jaki wpływ na życie spotkanych ludzi miało to, co powiedział im 

Paweł? Jak zmienili się? (Lidia, wróżka, strażnik) 

• Jak zachowywali się Paweł i Sylas w celi więziennej? Czy ludzie zazwyczaj zachowują się tak, 

gdy coś im się nie układa?  

 
Główna prawda: Jeśli spotkasz na swojej drodze Boga, usłyszysz Jego głos, poznasz Ewangelię, 

prawdę o tym, co zrobił dla nas Jezus i prawdę o Bożym Królestwie, uwierzysz w to, staniesz się 

Bożym dzieckiem, staniesz się nowym stworzeniem 

Odniesienie tej prawdy do życiowych sytuacji/ zastosowanie jej na co dzień  

Nowym stworzeniem, czyli kimś zupełnie innym, kimś kto stara się być podobnym do Jezusa możesz 

się stać wtedy, gdy uwierzysz, że Jezus pokonał na krzyżu wszystkie Twoje słabości, niedoskonałości, 

złe uczynki. Wierząc w to i prosząc Jezusa, aby Ciebie umacniał do dobrych uczynków, będziesz umiał 

postępować tak, jak Jezus i to będzie widoczne dla innych. 

Nie jest łatwo być pokornym, posłusznym, przebaczającym, miłosiernym, nie jest łatwo oddać 

koleżance ostatnią czekoladkę, nie jest łatwo odstąpić koledze swoje miejsce w drużynie piłkarskiej, 

nie jest łatwo opanować gniew, gdy jest się niesłusznie oskarżanym…Każdy potrzebuje łaski Jezusa, 

aby stać się NOWYM STWORZENIEM.  

Czy inni, patrząc na Ciebie, widzą, że jesteś NOWYM STWORZENIEM, że wyróżnia Ciebie inny sposób 

mówienia, inne postępowanie…Czy można zobaczyć w Tobie Jezusa?  

 
Złoty werset : 2 Kor 5:17 
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