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Temat: „Bóg kocha każdego z nas” (Bóg okazał nam swoją miłość)                       

- 1 List Jana 4:9-12  

Zastanów się i powiedz: 

 W jakich sytuacjach słyszałeś stwierdzenie: „kocham”?  

 

Zajmiemy się miłością, która charakteryzuje się troską o drugą osobę, 

współodczuwaniem, pomocą, zrozumieniem.  

Zadanie: 

 Skąd wiecie, że ktoś okazuje wam miłość? 

 Kiedy człowiek najbardziej potrzebuje miłości?  

 Co robicie, żeby okazać komuś miłość? 

 Czy ktoś zrobił coś w tym tygodniu, żeby okazać, że cię kocha? 

 Co ty zrobiłeś w tym tygodniu, żeby okazać, że kochasz innych? 

Jak ktoś kogoś kocha, to zależy mu na tej osobie i chce, żeby on był. 

 

Postarajmy dowiedzieć się najpierw, jaka jest miłość Boga do nas.                                                 

Miłość opisana w 1 Liście Jana 4:9-12 

Historia Biblijna  1 Jana 4:9-12 

 W jaki sposób Bóg pokazał nam, że nas kocha? (wers 9) 

 Bóg ukochał nas jako pierwszy. Dlaczego ten fakt jest bardzo 

ważny?(wers 10) 

 Po czym można poznać, że ktoś jest dzieckiem Bożym? (wers 11) 

 Skoro Bóg jest niewidzialny, to w jaki sposób możemy Go 

zobaczyć?(wers 12) 



Nasz tekst biblijny mówi o największym dowodzie miłości ze strony Boga 

do ludzi. Mówi o tym, że Pan Jezus, który jest Bogiem, będąc bez grzechu, 

wziął nasz grzech i każdą naszą winę i umarł za nas na krzyżu. Zrobił to z        

miłości, i co też jest wspaniałe, z miłości uznał nas, jako swoje dzieci.  

Na podstawie tekstu z  1 Jana 4: 9-12 powiedz: 

 Co może motywować nas do tego by kochać innych ludzi? 

 Podaj przykład, jak Bóg okazuje Tobie swoją miłość? 

 Czy możesz podać przykład, gdy Bóg okazał Ci swoją miłość,                         

a Ty nie zdawałeś sobie z tego sprawy? (np. Bóg nie dopuścił do 

czegoś o co prosiłeś, ale potem okazało się, że to było dla Ciebie 

najlepszym rozwiązaniem) 

 Jaka jest korzyść z tego, że okazujemy sobie wzajemnie miłość? 

 

Challenge dla wszystkich dzieci - również zdalnych: 

Bóg pokochał Cię jako pierwszy. W jaki sposób Ty możesz kochać innych? 

 

Pomyśl o dwóch osobach, którym chciałbyś okazać miłość                                          

w nadchodzącym tygodniu.                                                                                  

Zapisz, co planujesz zrobić, aby okazać miłość każdej z tych osób. 

To naprawdę cenne, kiedy myślimy o tym jak się dzielić miłością.  

 

Werset do zapamiętania: Ew. Jana 3:16 

Syn Boga przyszedł na ziemię, aby uratować nas od naszych grzechów. 

Przyszedł, aby otrzymać karę, na którą my zasłużyliśmy. Umarł za nas, ale 

NIE POZOSTAŁ MARTWY! Pokonał grzech, śmierć i zmartwychwstał. Biblia 

nazywa to Ewangelią – Dobrą Nowiną. Zrobił to ponieważ nas umiłował.                            

On  chce byśmy się nawzajem miłowali. 



 

Bóg pokochał Ciebie jako pierwszy!     

 W jaki sposób Ty będziesz kochać innych? 

Popatrzcie na swoje kartki Challenge. Może zastanawiacie się, czy dacie 

radę wykonać te zadania? Myślę, że na pewno tak, ale to co powinniśmy 

zrobić, to pomodlić się teraz o osoby, którym planujemy okazywać miłość 

w nadchodzącym tygodniu. 

Modlitwa: 

Kochany Boże Ojcze, dziękuję za to, że ukochałeś nas jako pierwszy. 

Dziękuję, że swoim życiem dałeś nam wzór miłości. Wyznaję, że kocham 

Ciebie Jezu i dlatego pomóż mi i nam wszystkim kochać innych ludzi.                 

Daj odwagę i siłę do wykonania rzeczy, które zapisaliśmy na naszych 

kartkach dzisiaj. Amen 

 

Z dzisiejszej lekcji zapamiętajmy, że: Bóg pokochał nas jako pierwszy.   

Powinniśmy traktować innych tak, jak sami chcemy być traktowani            

Kochać innych, to znaczy współodczuwać i starać się rozumieć drugą 

osobę. Nie być obojętnym na potrzeby innych. Być serdecznym i nieść 

dobro. Troszczyć się o innych, pomagać.  

Miłość wtedy się mnoży, kiedy się ją dzieli! Miłość jest czynem! 

 

 


