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KRÓTKIE FORMY EWANGELIZACYJNE 
 

Bywają sytuacje, kiedy nadarza się okazja, by podzielić się z dziećmi Ewangelią. Jak 

można to zrobić w interesujący, niekonwencjonalny sposób? Proponujemy poniżej 

kilkanaście pomysłów z wykorzystaniem prostych pomocy wizualnych, symboli czy 

nawet zwyczajnych przedmiotów codziennego użytku.  

 

TRZY KRZYŻE 
 

(Weź czystą białą kartkę papieru A4) 

Kiedy Bóg stworzył świat i ludzi, wszystko było doskonałe, a ludzie 

bez grzechu.  

 

(zagnij róg) 

Jednak pewnego dnia Adam i Ewa zgrzeszyli – złamali Boże prawo.  

Bóg jest święty – oddzielony od grzechu 

 

 

(zagnij kolejny róg) 

Kain i Abel – ich dzieci – również zgrzeszyli. I oni złamali Boże 

prawo. 

 

(złóż na pół) 

Nie tylko oni zgrzeszyli, ale każdy człowiek złamał Boże prawo (Rz 

3:23). Tylko Pan Jezus, jedyny Boży Syn nigdy nie zgrzeszył.  

Grzech jest przeciwko Bogu 

 

(złóż i przecinaj przez środek) 

Grzeszą duzi i mali, dorośli i dzieci. Twoi rodzice grzeszą i ty sam 

też nie raz zgrzeszyłeś (podaj przykłady grzechów). Złamałeś Boże 

prawo. Czy jest jakiś sposób, by twój grzech został przebaczony? 

 

(rozwiń krzyż) 

Pan Jezus, Boży doskonały Syn, jedyny, który mógł to zrobić, wziął 

karę za twój grzech na siebie, gdy umierał na krzyżu.  

Chrystus – jedyny Zbawiciel 

 

(użyj pozostałych ścinków) 

Dwaj złoczyńcy umierali obok Pana Jezusa. Do którego z nich 

chcesz być podobny? Czy chcesz dziś poprosić Pana Jezusa, by 

przebaczył twój grzech i został twoim Zbawicielem? 

Musisz poprosić, by Chrystus cię zbawił  
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TRZY KOŁA 
 

Przygotuj 3 paski z gazety lub papieru i sklej  

je według poniższego wzoru.  

 

Pierwszy pasek sklej nie przekręcając go. 

 

 

Drugi pasek sklej   przekręcając go jeden raz (o 180
O
). 

 

 

Trzeci pasek sklej przekręcając go dwa razy (o 360
O
). 

 

1. koło: Bóg Ojciec i grzech 

Opowiedz o pierwszych ludziach w raju i o tym, jak grzech 

oddzielił  ich od Boga. 

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6:23a) – 

zapłata za grzech = śmierć, wieczne oddzielenie od Boga. 

Cofniemy się do czasu, gdy żyli Adam i Ewa. Stworzeni 

przez Boga robili to, co Bóg chciał. Żyli dla Niego. Jednak 

wraz z ich nieposłuszeństwem wszystko się zmieniło. 

Człowiek nie potrafi sam z siebie dobrze czynić, nie potra-

fi żyć tak, by podobało się to Bogu (rozetnij koło jak poka-

zano na rysunku obok). Z powodu grzechu zostaje oddzie-

lony od Boga na zawsze. 

2. koło: Bóg Syn –Pan Jezus Chrystus 

Opowiedz o Panu Jezusie: Nigdy nie zgrzeszył, umarł za 

twój grzech – wziął na siebie karę, na którą ty zasłużyłeś. 

Opowiedz o pojednaniu z Bogiem przez ofiarę Pana Jezu-

sa. „Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie 

Jezusie, Panu naszym” (Rz 6;23b) – pojednanie z Bogiem 

przez Jezusa Chrystusa. Bóg wie o naszym problemie 

grzechu i oddzielenia, dlatego posłał Pana Jezusa, by umarł 

za nasze grzechy. Gdy zaufamy Mu, Bóg daje nam życie 

wieczne (rozetnij wg wzoru obok), życie, które nigdy się 

nie skończy, życie na zawsze z Bogiem. 

3. koło: Bóg Duch Święty 

Opowiedz o tym, że Pan Jezus przez Ducha Świętego zamieszkuje w nas, 

gdy Mu zaufamy: Duch Święty pomaga nam teraz: rozumieć Boże Sło-

wo, modlić się, świadczyć itp. 

Oddzieleni 

 

Pojednani 



Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” Strona 3 

Na zawsze razem 

 

„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończe-

nia świata” (Mt 28:20b). „Z Chrystusem jestem ukrzy-

żowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; 

a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna 

Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za 

mnie” (Ga 2:20) – połączony z Bogiem na zawsze = Duch 

Święty w tobie, a ty w Nim. W momencie nawrócenia Duch 

Święty zamieszkuje w nas. Po co? (rozetnij wg wzoru). Sami 

nie damy rady postępować tak, by podobało się to Bogu. Po-

trzebujemy pomocy. I to Duch Święty pomaga nam żyć dla 

Boga, wskazuje, co mamy czynić.  

Jak wygląda twoje życie? Czy jesteś wciąż oddzielony od Boga, czy już pojednany 

z Nim przez Pana Jezusa? 

DWOJAKIE URODZINY  

(Pokaż obrazek tortu ze świeczkami) 

Tort przypomina mi o dniu moich narodzin. Chcę wam jednak po-

wiedzieć, że można obchodzić jeszcze jedne urodziny. 

(połóż na tablicy flanelowej czerwony kwadrat) 

Niech ten kwadrat obrazuje Boga: świętego, doskonałego.   

A ten kwadrat niech obrazuje człowieka  
(połóż odpowiednio drugi czerwony kwadrat). 
Co oddziela człowieka od Boga? Grzech!  

 

(połóż czarny kwadrat pomiędzy czerwonymi kwadratami) 

Jednak Bóg tak bardzo kocha człowieka, że zrobił coś takiego, by to 

oddzielenie zlikwidować. 
 

(połóż czerwony prostokąt na czarny kwadrat tak, aby powstał krzyż)  

Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Dzięki temu twoje grzechy mogą 

być przebaczone. Pan Jezus powiedział: „Ręczę i zapewniam, kto 

się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego” 
(J 3:3, EIB). Musisz narodzić się drugi raz. Stanie się to, gdy uwie-

rzysz, że Pan Jezus umarł za twoje grzechy, oraz gdy Go za nie prze-

prosisz. 

 

JEDYNE DRZWI 

Przygotuj pięcioro papierowych drzwi, które będą się otwierać, 

a za nimi znajdą się napisy: chrzest, wierzący rodzice, chodzenie do 

kościoła, dobre uczynki, Jezus Chrystus. Niech każde z nich będą  

w innym kolorze, pozwoli to łatwiej je rozróżnić. 
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Ludzie próbują wejść do nieba otwierając różne drzwi… Jedni 

myślą, że skoro są ochrzczeni, to właśnie ten fakt pozwoli im na 

wejście do nieba (otwórz drzwi z napisem „chrzest”), inni uważają 

że wystarczy, iż urodzili się w chrześcijańskiej rodzinie, mają wie-

rzących rodziców i dzięki temu Bóg pozwoli im wejść do nieba 

(otwórz drzwi z napisem „wierzący rodzice”). Jeszcze inni posta-

nawiają chodzić do kościoła i to ma zapewnić im wejście do nie-

ba (otwórz drzwi z napisem „chodzenie do kościoła”), a są też 

tacy ludzie, którzy robią mnóstwo dobrych rzeczy, żeby się do-

stać do nieba (otwórz drzwi z napisem „dobre uczynki”). Biblia 

mówi, że jedynymi drzwiami i drogą do nieba jest Jezus Chrystus 

(otwórz drzwi z napisem „Jezus Chrystus”), który powiedział: 

„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do 

Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie.” (J 14:6, EIB). Pan Jezus nazywa siebie również 

drzwiami: „Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony bę-

dzie…” (J 10:9). 

PREZENT 

Co ja mogę przynieść Bogu w prezencie? Mam tylko grzeszne serce 

(Pokaż czarną torebkę na prezenty; w środku brudna szmatka).  
 

Kolejne 2 torebki przypominają o tym, co daje nam 

w prezencie Pan Bóg. Po pierwsze, kocha nas i posłał na świat swojego 

Syna, Pana Jezusa (pokaż czerwoną torebkę na prezenty; w środku np. 

serce i krzyż), który urodził się jako człowiek, a potem zmarł na krzyżu 

przyjmując na siebie wszystkie nasze grzechy.  

Kiedy człowiek uwierzy w Pana Jezusa, otrzymuje 

w prezencie życie wieczne (pokaż złotą torebkę) dzięki 

przebaczeniu grzechów (pokaż białą torebkę; w środku biała 

szmatka lub białe serce). „Jeśli jednak żyjemy w Świetle, 

tak jak On sam jest w Świetle, to łączy nas wzajemna 

więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszel-

kiego grzechu” (1 J 1:7, EIB).  

 

Ostatnia torebka jest zielona, symbolizuje wzrost – chodzi o to, żeby ten, 

kto zaufał Panu Jezusowi wzrastał w Bogu, w wierze, a więc potrzebuje 

czytać Biblię, modlić się, spotykać się z innymi wierzącymi. 
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UZDROWIENIE SPARALIŻOWANEGO  

(Lekcja biblijna na podstawie: Mt 9:1–8, Mk 2:1–12 oraz Łk 5:17–26)  

 

Przygotuj cztery paski sztywnego papieru o wymiarach ok. 20cm x 4cm i połącz je ze 

sobą w jeden długi pasek przy pomocy obrotowych spinaczy. Opowiadając historię, 

układaj i pokazuj dzieciom odpowiednie figury. 
 

Jak sądzisz, czy cztery kawałki papieru mogą „opowiedzieć” jakąś histo-

rię? O tak, jeśli będziesz miał oczy i uszy otwarte, usłyszysz i zobaczysz 

interesujące rzeczy.  

 

 

Jest to historia o CZTERECH mężczyznach, którzy żyli dawno temu 

w Izraelu.  

 

 

 

Mieli oni szczególnego przyjaciela. Człowiek ten nie był taki, 

jak inni ludzie, ponieważ nie umiał CHODZIĆ...  

 

 

 

... nie umiał nawet SIEDZIEĆ. 

 

 

Był chory na okropną chorobę – paraliż – i musiał LEŻEĆ w łóżku cały 

dzień i noc. Chorował od długiego, długiego czasu, ale ta 

straszna choroba nie była jego jedynym problemem. By-

ło coś o wiele gorszego – choroba, którą możemy nazwać „grzech”. Czy 

wiesz, co to jest grzech? (pozwól dzieciom odpowiedzieć). Czy ty też kie-

dyś zgrzeszyłeś? (pozwól dzieciom odpowiedzieć). Czy wiesz, dlaczego 

grzech jest tak straszną chorobą? Bo on oddziela cię od Boga, który jest 

święty, tzn. nie ma nic wspólnego z grzechem, nigdy nie zgrzeszył i grze-

chu nienawidzi. Jednak Bóg, który nienawidzi grzechu bardzo kocha każ-

dego grzesznego człowieka i nie chce, aby ktokolwiek był od Niego od-

dzielony. Czy jest jakiś sposób, by wyleczyć się z „choroby grzechu”? 

Czy jest jakiś sposób, by wyleczyć się z „paraliżu”? 

 

CZTEREJ przyjaciele bardzo chcieli, by ich kolega wyzdrowiał. Może 

próbowali już wszystkiego, może odwiedzali różnych lekarzy, ale nic nie 

pomagało. I wtedy usłyszeli o kimś, kto chodził po całym kraju i robił cu-

downe rzeczy. Ta wspaniała osoba uzdrawiała ślepych, leczyła głuchych 
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i trędowatych. Kto był tą wspaniałą osobą? To był Pan Jezus Chrystus! Ci 

mężczyźni żyli, kiedy Pan Jezus był tu na ziemi i słyszeli o Jego cudach. 

Pan Jezus jest Bogiem – On jest wszechmocny, dlatego był w stanie robić 

te cudowne rzeczy. Czterej przyjaciele uwierzyli, że Pan Jezus – Bóg może 

uzdrowić ich chorego kolegę.  

 

Położyli go więc na NOSZACH, stanęli z czterech stron i nieśli go 

przez ulice miasta. To musiał być dziwny widok! 

 

W końcu przybyli przed dom, w którym Pan Jezus nauczał ludzi. Chcieli 

wejść do środka przez DRZWI, ale nie mogli.  

 

Może jeden z nich podszedł i spojrzał przez OKNO. Czy wiesz, co zo-

baczył? Dom wypełniony ludźmi! Przyjaciele na pewno zaczęli się za-

stanawiać, w jaki sposób przenieść chorego przez tak wielki tłum do Je-

zusa. I wtedy wpadli na pomysł! Jeśli nie mogą wnieść go przez drzwi 

ani przez okno, trzeba spróbować przez DACH! 

 

Domy w Izraelu nie miały SPADZISTYCH DACHÓW, tak jak nasze 

domy, ale płaskie dachy.  

 

 

 

Na każdy dach prowadziły SCHODY. Tak więc czterej przy-

jaciele wnieśli sparaliżowanego na dach domu, w którym 

przebywał Pan Jezus.  

 

  

Bez trudu zrobili DZIURĘ w dachu (dom był wykonany z drewna, 

pokryty ziemią i słomą)... 

 

 

... i zaczęli powoli opuszczać NOSZE w dół, wprost pod nogi Pa-

na Jezusa. Wszyscy czekali w napięciu i myśleli: Z pewnością Pan 

Jezus dotknie sparaliżowanego i uzdrowi go! Ale on nie zrobił te-

go, czego wszyscy oczekiwali.  

 

Powiedział natomiast do chorego: „Grzechy twoje są odpuszczo-

ne!” Czy rzeczywiście był w stanie przebaczać grzechy? O tak, po-

nieważ On jeden wziął karę za grzech tego człowieka, tak samo jak 

za twój i mój grzech. Zrobił to na KRZYŻU – tam swą drogocenną 
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krwią zapłacił za grzech wszystkich ludzi i kara za grzech tam została wykonana. 

Musiało się tak stać, ponieważ Bóg wyraźnie powiedział, że „bez rozlania krwi nie 

ma odpuszczenia” (Hbr 9:22).  

Dlaczego tylko Pan Jezus mógł wziąć karę za twoje i moje grzechy? Ponieważ On 

jeden nigdy nie zgrzeszył i nie musiał ponosić kary za swoje grzechy, ale był w stanie 

zapłacić za grzech wszystkich innych ludzi.  

Tak więc Pan Jezus umarł, ale nie pozostał w grobie! Trzeciego dnia zmartwychwstał 

i żyje dzisiaj! A ponieważ żyje, może dziś przebaczyć twój grzech, tak jak zrobił to 

dla sparaliżowanego! 

Jak sądzisz, jaka była reakcja zgromadzonych ludzi na to, co się wydarzyło? Czy byli 

zachwyceni? O nie, wręcz przeciwnie.  

 

Wrogowie Pana Jezusa, którzy tam byli zaczęli oburzać się i mówić złe 

rzeczy. Nie robili tego głośno, ale między sobą i w myślach. PIERWSZY 

z nich powiedział coś takiego: „Kim jest ten, że może grzechy przeba-

czać?”. 

 

 

 

Natychmiast odezwał się DRUGI, może ktoś z faryzeuszy albo 

uczonych w piśmie: „Przecież tylko Bóg jest w stanie przebaczać 

grzechy”.  

 

 

 

A TRZECI być może dodał: „Czy ten Jezus sądzi, że jest Bogiem 

i dlatego może odpuszczać grzechy? On bluźni!”  
 

 

Być może wróg numer CZTERY powiedział: „Nie wierzę, że Je-

zus jest Bogiem i jest w stanie przebaczać grzechy”. 

Z pewnością wszyscy wrogowie byli zazdrośni o Pana Jezusa 

i nie wierzyli Mu.  

 

Pan Jezus wiedział, że wrogowie mówią przeciwko niemu, więc 

powiedział do nich: „Abyście wiedzieli, że mam moc, by odpusz-

czać grzechy...” i wtedy zwrócił się do sparaliżowanego leżącego 

na NOSZACH: „Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego”. 

 

Na te słowa Pana Jezusa wydarzyła się niesamowita rzecz, miał miejsce 

prawdziwy cud: sparaliżowany mężczyzna USIADŁ na materacu...  
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... potem WSTAŁ, zabrał sam swoje nosze... 

 

 

 

... i WYSZEDŁ z domu zupełnie zdrowy! Wszyscy byli zdumieni, że 

Pan Jezus był w stanie uzdrowić chorego i przebaczyć mu grzechy! 

 

To już prawie koniec naszej historii, ale często na końcu historii da-

jemy taki znak. Czy wiesz, co on oznacza? To ZNAK ZAPYTANIA. 

Mam teraz pytanie do ciebie: Dlaczego Pan Jezus najpierw przebaczył 

grzechy sparaliżowanego, a dopiero potem uzdrowił go? (pozwól 

dzieciom odpowiedzieć). Wierzę, że Pan Jezus zrobił tak dlatego, że 

najważniejszą rzeczą jest mieć przebaczone grzechy i Pan Jezus zrobił 

tę najważniejszą rzecz jako pierwszą.  

Czy wiesz, że dziś dla ciebie również najważniejszą rzeczą jest to, by 

twoje grzechy zostały przebaczone? Czy wiesz, kto może je przeba-

czyć? (pozwól dzieciom odpowiedzieć). 

 

 

Mam jeszcze jedno PYTANIE. Czy już kiedyś poprosiłeś Pana Jezu-

sa, by przebaczył ci grzechy? On może to uczynić, tak jak zrobił to dla 

sparaliżowanego. Nikt inny nie może tego dokonać: ani rodzice, ani 

ksiądz, ani pastor, ani ty sam. Czy bycie dobrym, spełnianie dobrych 

uczynków, modlitwy albo chodzenie do kościoła mogą zmazać choć-

by jeden twój grzech? Słowo Boże mówi, że tylko Pan Jezus może to 

zrobić, bo tylko On zapłacił swoją krwią i wziął karę za twój grzech 

na siebie.  

Czy chcesz teraz poprosić, aby On ci przebaczył? Możesz zrobić to 

w bardzo prostej modlitwie, mówiąc Mu o całej swej winie, dziękując 

za to, że umarł za ciebie i prosząc o przebaczenie. Czy chcesz, by od 

dziś twe życie należało do Pana Jezusa? 
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TRZY KRZYŻE  

(Lekcja o zaufaniu Panu Jezusowi
1
) 

 

Białą kartkę papieru A4 złóż w harmonijkę na trzy części 

wzdłuż krótszego boku. Następnie zagnij od góry kawałek 

długości ok. 7 cm, naszkicuj literę „T” i wytnij ją, a następnie 

rozłóż kartkę uzyskując trzy połączone ze sobą krzyże. Środ-

kowy pokoloruj z obu stron na czerwono, krzyż z lewej poko-

loruj z jednej strony na czarno (druga strona pozostaje biała), a krzyż z prawej strony 

z obu stron na czarno. Następnie złóż krzyże w taki sposób, żeby najpierw za czerwo-

nym krzyżem znalazł się krzyż 

czarny z obu stron, a następnie, 

krzyż który z jednej strony jest 

czarny, a z drugiej biały (sposób 

składania w „C”). W ten sposób 

krzyże ułożone są w następują-

cej kolejności: czerwony na pierwszym planie, za nim 

czarny z obu stron, a potem krzyż z jednej strony czarny, a z drugiej bia-

ły. 

Można wykonywać tę pomoc razem z dziećmi. Kiedy wszyscy mają swoje 

krzyże pokolorowane i odpowiednio złożone, zaczynamy opowiadać… 

 

Patrząc na środkowy krzyż, myślimy o tym, co zrobił Pan Jezus. On 

umarł na krzyżu przelewając swoją krew, by uratować ludzi od kary za grzech. Sam 

nigdy nie zgrzeszył, nie zasłużył na taką karę, ale ty i ja owszem! Jednak On zechciał 

wziąć naszą karę na siebie. 

Kiedy rozłożymy naszą składankę, widzimy po bokach dwa czarne krzyże. One 

przypominają nam o tym, że dwaj ludzie zostali ukrzyżowani w tym samym dniu co 

Pan Jezus, jednak oni umierali za swoje grzechy – byli przestępcami, ponosili karę za 

złe rzeczy, których się dopuścili. 

Składając ponownie krzyże (sposób składania w „Z”, czyli w harmonijkę) 

widzimy, że na wierzchu mamy biały krzyż. Jego czarna strona dotyka 

krzyża Pana Jezusa i to nam pomaga zrozumieć, co się wydarzyło w życiu 

tego człowieka. To, co zrobił złego, jego grzechy zostały jakby złożone na 

Pana Jezusa, który wziął je na siebie umierając. Dlatego właśnie ten krzyż 

jest z góry biały, ponieważ symbolizuje oczyszczenie, przebaczenie grze-

chów. Ten człowiek (przestępca, grzesznik) uwierzył Panu Jezusowi i otrzymał prze-

baczenie grzechów w ostatniej chwili swojego życia. 

Czy ty uwierzyłeś w Pana Jezusa? Jeśli nie, to lepiej nie czekaj do ostatniej chwili 

swojego życia, ale od razu teraz poproś Go, by przebaczył ci grzechy.  

                                                 
1
 Opracowano na podstawie: S. Doherty, Bible Talks for Children 2, Lisburn 2009, s. 139. 

 

tylna strona przednia strona 
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BOŻY PLAN 

(Lekcja o Bożym planie zbawienia
2
) 

 

Potrzebne będą dwa (najlepiej płaskie) kawałki drewna o wymiarach ok. 50cm x 

5cm, które należy odpowiednio do opowiadanego tekstu układać w różnych kombina-

cjach. 

 

Kiedy Pan Bóg stworzył Adama, chciał, żeby Adam był blisko Niego i tak 

było. Nie było niczego między nimi, co psułoby ich bliską przyjaźń. 

 

W matematyce taki znak oznacza mnożenie, ale czasem może też ozna-

czać, że zrobiłeś coś źle, masz zły wynik i nauczyciel go przekreślił. 

Podobnie było z Adamem i Ewą – coś poszło źle. Byli Bogu niepo-

słuszni, a to był grzech. 

 
W rezultacie Adam i Bóg nie byli już tak blisko. Ich przyjaźń została 

zniszczona przez grzech. Teraz są oddzieleni. Karą za grzech była śmierć 

i ten proces rozpoczął się natychmiast: choroby, ból, starzenie się, w koń-

cu umieranie. Nie tylko Adam umarł, ale czeka to nas wszystkich. 

 
Wracamy do znaku mnożenia, ponieważ to, co zrobił Adam, zostało 

pomnożone przez wszystkich ludzi żyjących na świecie. Każdy z nas 

urodził się z grzeszną naturą. 

 
Jednak Bóg obiecał Adamowi, że pośle na świat zbawiciela, który weźmie na 

siebie karę za nasze grzechy i znowu będziemy mogli żyć w Jego bliskości. 

 

 

Bóg nas ukochał jeszcze zanim Adam zgrzeszył. Kiedy nadszedł wła-

ściwy czas, Bóg posłał swojego Syna, Pana Jezusa, który urodził się 

w stajni i został położony w żłobie na sianie (wyjaśnij, że układ pa-

tyczków symbolizuje teraz żłóbek). 

 
Pan Jezus żył blisko swojego Ojca w niebie i nic nigdy ich nie oddzielało, po-

nieważ Pan Jezus był doskonały, nigdy nie zrobił niczego złego. 

  

                                                 
2
 Tamże, str. 180. 
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Pan Jezus umarł na krzyżu. Cierpiał z powodu naszych grzechów 

i wziął na siebie karę za te grzechy. 

 
 

Kiedy wisiał na krzyżu, był oddzielony od swojego Ojca w niebie, ponie-

waż ciążyły na Nim nasze grzechy, a Pan Bóg nie może mieć nic wspól-

nego z grzechem. 

 
 

To jest znak zwycięstwa. Pan Jezus pokonał śmierć i grzech. On może 

cię zbawić. W jaki sposób? Musisz odwrócić się od grzechu i zaufać 

Panu Jezusowi – uwierzyć w to, że On umarł na krzyżu zamiast ciebie.  

 
 

Wtedy nie będziesz już dłużej oddzielony od Boga… 

 
Będziesz z Nim bardzo blisko i to już na zawsze. 

 

 

BIBLIJNA MATEMATYKA 

(Poselstwo ewangelii z wykorzystaniem działań matematycznych
3
)  

 

(Rysuj kolejne znaki matematyczne, przekazując poselstwo ewangelii). 

÷ Zostałem oddzielony od Boga przez grzech. „To wasze winy są tym, co was od-

dziela od Boga, wasze grzechy zasłaniają przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy” 

(Iz 59:2, EIB). 

+ Wszystkie moje grzechy zostały złożone (można by powiedzieć: dodane) na Pana 

Jezusa. „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jesz-

cze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rz 5:8). 

– Odwróciłem się od grzechu i zaufałem Panu Jezusowi, moje grzechy zostały „za-

brane” (odjęte). „Przeto upamiętajcie i nawróćcie się…” (Dz 3:19a)  

= Zostałem zbawiony, ponieważ Pan Jezus plus moja wiara równa się zbawienie. 

„Ręczę i zapewniam, kto wierzy we Mnie, ma życie wieczne” (J 6:47, EIB). 

                                                 
3
 Tamże, str. 188. 
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x Pan Jezus sprawia, że jestem błogosławieństwem dla innych – pomnaża moje ży-

cie, daje mi wiele radości. „…Przeznaczyłem was, abyście szli i przynosili owoc” 

(J 15:16b, EIB). 

∞ Będę żył z Nim na wieki „Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego 

jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne 

(J 3:16, EIB) 

 

TRZY SERCA 

Przygotuj 3 serca, najlepiej flanelowe: białe, czarne, czerwone, krzyż, kartki z na-

zwami różnych grzechów. Kładź symbole na tablicy w odpowiednim momencie nar-

racji.  
 

Niebo to wspaniałe miejsce, gdzie przebywa Bóg. Jest coś, czego nie ma w niebie – 

to grzech. Grzech i Bóg nie mogą być razem. 

My jesteśmy grzeszni (połóż czarne serce razem z białym, 

ukrytym pod nim i przymocuj na czarnym sercu nazwy grze-

chów, krótko je komentując). 

Bóg Ojciec posłał Pana Jezusa, swojego bezgrzesznego, do-

skonałego Syna. Jaki był cel Jego przyjścia na ziemię? 

Pan Jezus umarł na krzyżu. Dlaczego? (połóż krzyż obok serca). 

Czy zasłużył na taką śmierć? Nie, On umarł zamiast Ciebie i mnie.  

To nasze grzechy przybiły Pana Jezusa do krzyża (przełóż nazwy grzechów z serca na 

krzyż). 

 

 

 

 

 

 

Każdy, kto uwierzy, że krew Jezusa Chrystusa oczyści go od wszelkiego grzechu 

(zakryj serce czarne czerwonym), zostaje oczyszczony (zdejmij czerwone serce razem 

z czarnym, odsłaniając białe). Dzięki temu Bóg widzi grzesznika jako oczyszczone-

go. 
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PRANIE 

Przygotuj trzy bawełniane koszulki (najlepiej w trzech rozmiarach): jedna brudna, 

druga z napisami: „Dobre uczynki”, „Chodzenie do kościoła”, „Dawanie pienię-

dzy”, trzecia z napisem: „Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grze-

chu”. 

(Załóż brudną koszulkę). 

Spójrzcie na te brudne plamy. Niezbyt ładna ta koszulka, praw-

da? A gdyby tak założyć ją idąc z wizytą do cioci? Kiepski po-

mysł! A gdybyśmy byli umówieni na spotkanie z Panem Bogiem, 

czy założylibyśmy taką brudną koszulkę? Nie! Na pewno chcieli-

byśmy ją wyprać. Istnieje teraz tak wiele dobrych proszków 

i wybielaczy, że na pewno znaleźlibyśmy coś odpowiedniego na 

taki brud... Możliwe, że któryś z proszków usunąłby całkowicie cały ten brud i pla-

my. Może myślisz teraz: „Jak to dobrze, że nie mam takich brudnych ubrań”. Jednak 

czy wiesz o tym, że w Bożych oczach w pewnym sensie wszyscy ludzie wyglądają 

tacy właśnie brudni? W Biblii jest napisane, że nasza ludzka sprawiedliwość jest jak 

brudna, poplamiona szmata! Nikt nie chciałby spotkać się z Bogiem w takim popla-

mionym ubraniu. Istnieje jednak coś znacznie gorszego od brudnego ubrania. Jest to 

grzech. Pan Bóg nie patrzy na to, co jest na zewnątrz. Jego interesuje najbardziej to, 

co jest w środku, czyli twoje serce.  

Skąd wziął się grzech? Na początku przecież, kiedy Pan Bóg stworzył świat wszystko 

było czyste, piękne i doskonałe. Jednak pewnego dnia do ogrodu Eden przyszedł Bo-

ży wróg szatan i nakłonił pierwszych ludzi do nieposłuszeństwa. Był to grzech i ten 

grzech, używając języka obrazowego, splamił ich serca. Czy można było w jakiś spo-

sób pozbyć się tego grzechu? Nie! A co gorsza, nie tylko Adam i Ewa byli splamieni 

grzechem, ale także synowie, którzy im się urodzili i ich wnuki, prawnuki i... tak aż 

do naszego pokolenia! Czy na ten problem brudnych serc pomoże któryś z obecnie 

produkowanych i reklamowanych super proszków i wybielaczy? Niestety nie! 

A szkoda, ponieważ splamione grzechem serce nie podoba się Bogu i Pan Bóg zapo-

wiedział, że do nieba nie wejdzie ani jeden grzech. 

Czy ty chcesz kiedyś znaleźć się w niebie? Jakich sposobów pró-

bujesz, by zapracować sobie na miejsce w niebie?  

Są tacy ludzie, którzy próbują przykryć swoje grzechy tym, że 

starają się być dobrzy.(...) Inni wiernie chodzą do kościoła.(...) 

Jeszcze inni dają pieniądze na różne dobre cele, np. dla biednych, 

dla misjonarzy itp. (...) (Opowiadając tę część załóż koszulkę 

z odpowiednimi napisami). 

Wyobraź sobie, że właśnie w takiej czystej koszulce założonej na brudną odwiedzasz 

ciocię. Czy ona zobaczy, co jest pod spodem? A co z Panem Bogiem? Czy On nie 

widzi naszego „brudnego” serca pod przykrywką chodzenia do kościoła, dobrych 
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uczynków, dawania pieniędzy? Czy On nie wie nic na temat naszej złości, nienawi-

ści, kłamstw, oglądania brzydkich filmów, palenia papierosów, oszukiwania nauczy-

ciela? On o tym wszystkim wie i nie jesteśmy w stanie „zamydlić” Mu oczu jakąś 

akcją dla starszych czy czymkolwiek innym. 

Zastanawiasz się może teraz: Moje serce z całą pewnością jest brudne od grzechu 

i skoro nie mogę sobie w żaden sposób zapracować na wejście do nieba, to w jaki 

sposób mogę się tam dostać?. Jest tylko jeden sposób: „Krew Jezusa Chrystusa 

oczyszcza nas od wszelkiego grzechu”(załóż koszulkę z wersetem z 1 J 1:7).  

Możemy się pozbyć grzechów, przychodząc w modlitwie i z 

wiarą do Pana Jezusa. Biblia mówi, że każdy, kto wyzna Bogu 

swoje grzechy i poprosi o oczyszczenie, otrzyma je. Pan Jezus 

umarł za grzeszników takich jak ja i ty. Bóg chce, abyś mógł być 

czysty. Nie możesz tego zrobić sam, nie może tego zrobić nikt za 

ciebie – tylko Pan Jezus. Poproś Go dzisiaj, by zabrał twoje 

grzechy i uczynił cię czystym przed Bogiem. Tylko w ten sposób 

będziesz mógł wejść do nieba. 

 

PIĘĆ RZECZY, KTÓRYCH BÓG NIE MOŻE ZROBIĆ 

(Przygotuj 5 prostych ilustracji zgodnie z prezentowanymi wzorami) 
 

1. Bóg nie może kłamać!  

Biblia mówi: „Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, 

posłany ze względu na wiarę wybranych Bożych i poznanie 

prawdy zgodnie z pobożnością, w nadziei życia wiecznego – 

które wierny swoim słowom [prawdomówny] Bóg obiecał 

przed wiekami.” (Tyt 1:1–2, EIB)  

Bóg jest PRAWDĄ, jest święty i doskonały. 

„On nie popełnił grzechu. W jego słowach nie kryje się żaden podstęp” (1P 2:22, 

EIB) 

Bóg mówi prawdę o człowieku. 

„Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały” (Rz 3:23, EIB). 

2. Bóg nie może pozwolić na grzech w niebie! 

„Nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto popełnia 

obrzydliwość i kłamstwo…” (Obj 21:27a, EIB) 

Z tego powodu człowiek jest na zawsze oddzielony od Boga.  
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Jednak Dobrą Nowiną dla człowieka są kolejne TRZY rzeczy, których Bóg nie może 

uczynić: 

3. Bóg nie może przestać cię kochać! 

„Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obda-

rzył” (1 J 4:19, EIB).  

Nie zasługujemy na pójście do nieba, lecz Bóg tak nas kocha, 

że przygotował sposób przebaczenia naszych grzechów. 

4. Bóg nie może zostawić grzechu bez kary! 

„Zapłatą za grzech jest śmierć… (Rz 6:23a).  

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, żył bez grzechu, a potem został 

ukarany śmiercią za nasze grzechy. 

Trzy dni później Bóg wzbudził Go z martwych. Chrystus żyje 

i chce zbawić cię od kary za grzechy.  

Jest jeszcze jedna rzecz, której Bóg nie może: 

5. Bóg nie może przebaczyć twoich grzechów, jeżeli Go o to nie poprosisz i nie 

przyjmiesz Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela!  

„…lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, 

naszym Panu” (Rz 6:23b, EIB). 

DŁOŃ 

(Wykorzystaj do prezentacji ewangelii własną dłoń) 

Tak jak mój kciuk jest oddzielony od innych palców, tak my jeste-

śmy oddzieleni od Boga z powodu grzechu.  

Do kogo możesz zwrócić się o pomoc? Czy sam możesz uratować się od kary za 

grzech? Nie!  

(podnieś palec wskazujący) 

Na co wskazuję? Na Boga. On tak bardzo ukochał każdego człowieka, że 

przygotował sposób zbawienia – uratowania od kary za grzechy. 

 

W jaki sposób możesz być uratowany? 

(podnieś trzy środkowe palce do góry) 

Te trzy palce przypominają nam o Golgocie, gdzie stały trzy krzyże. Na 

środkowym umarł Pan Jezus, biorąc na siebie karę za twoje i moje grzechy. 

Na pozostałych umierali złoczyńcy. Jeden z nich przed śmiercią uwierzył, że 
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tylko krew Pana Jezusa może uratować go od wiecznej śmierci.  

(podnieś mały palec) 

Ten palec przypomina mi o tobie. Nie możesz sam uratować się od 

wiecznej śmierci. Nikt tego nie potrafi. W Biblii czytamy: „Uwierz 

w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dz 16:31). To Boża obietnica 

dla każdego człowieka, a więc i dla ciebie. Co z nią zrobisz?  

BOŻY PLAN DLA CIEBIE  

Przygotuj dwa paski papieru. Na dłuższym wykonaj rysunki (wg poniższego wzoru) 

i nakryj go krótszym paskiem z napisem BOŻY PLAN DLA CIEBIE tak, by były wi-

doczne dwa obrazki (pierwszy i ostatni – świat i niebo), zgodnie z poniższym wzorem. 

 

 
Pokaż pasek z obrazkami zakrytymi paskiem z napisem BOŻY PLAN DLA CIEBIE 

i zagiętymi obrazkami świata oraz nieba tak, aby był tylko widoczny napis.  

Dowiecie się teraz, w ciągu 5 minut, o czym mówi Biblia. 

(odegnij spod spodu pasek z pierwszym obrazkiem pokazującym świat) 

Bóg stworzył świat i wszystko, co na nim jest. „Na początku stworzył Bóg niebo 

i ziemię” (Rdz 1:1). 

(odegnij pasek z ostatnim obrazkiem pokazującym niebo) 

Bóg zaplanował, abyśmy pewnego dnia byli z Nim w niebie. Biblia opowiada, jak 

możemy się dostać do nieba. 

(pociągnij pasek, pokazując obrazek z mężczyzną i kobietą) 

Bóg kocha ludzi, których stworzył. Jednak Adam i Ewa zgrzeszyli. 

(odsłoń kolejny obrazek z czarnym sercem) 

Z powodu grzechu, człowiek został oddzielony od Boga. Jednak Bóg przygotował 

plan zbawienia ludzi… 

(pokaż żłóbek z Panem Jezusem) 

Posłał swojego Syna na ziemię. „Dziś urodził się wam Zbawca. Jest Nim Chry-

stus, Pan. Stało się to w mieście Dawida [Betlejem]” (Łk 2:11, EIB). 
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Pan Jezus przyszedł, aby umrzeć na krzyżu, abyśmy my nie musieli umierać (pokaż 

krzyż). 

W Biblii czytamy dalej: „Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam 

przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrze-

bany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism” (1 Kor 15:3–4, EIB) (po-

każ obrazek z otwartym grobem). 

Po zmartwychwstaniu Pan Jezus wrócił do nieba (pokaż obrazek ze strzałką). 

Czy wiesz, że Biblia wspomina też ciebie? (pokaż obrazek z mężczyzną i z czystym 

sercem) „Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, 

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3:16, EIB). 

Jeżeli uwierzysz, nie zginiesz, nie zostaniesz ukarany, lecz pójdziesz do nieba (pokaż 

jeszcze raz obrazek z niebem). 

ZAKŁADKA 

Przygotuj włóczkę, klej, wycięte z kartonu białe i ciemne serca oraz krzyż. Zawiąż 

wszystkie sznurki razem na jednym końcu. Do przeciwległych, wolnych końców dzieci 

naklejają lub przywiązują kolejno: ciemne serce, krzyż, białe serce. W trakcie pracy, 

wyjaśniaj znaczenie poszczególnych symboli. 

Ciemne serce – grzech oddziela nas od Boga. „Wszyscy 

zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały.” (Rz 3:23, EIB);  

Krzyż – Pan Jezus przyszedł, by umrzeć, to znaczy wziąć na 

siebie karę za nasze grzechy. „ [Dobra Nowina] dzięki której 

dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych 

wam przeze mnie – chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Prze-

kazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, 

że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism.” (1 Kor 

15:2–3, EIB); 

Oczyszczone serce – oczyszczenie z grzechów otwiera drogę do nieba. „Każdy, kto 

w Niego wierzy, dostępuje, przez Jego imię, przebaczenia grzechów” (Dz 10:43b, 

EIB); „Ręczę i zapewniam, kto słucha mego Słowa i wierzy Temu, który mnie posłał, 

ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia” (J 5:24, EIB). 
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TRZY KRZYŻE  

Przygotuj z papieru 3 brązowe krzyże oraz 3 litery „O”: białą, czerwoną i czarną. 

Na wzgórzu Golgoty stały trzy krzyże (Łk 23:33–43). Na 

środkowym krzyżu umierał bezgrzeszny Syn Boży – Je-

zus Chrystus. Dlaczego? W Biblii czytamy „My widzieli-

śmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela 

świata” (1 J 4:14).  

(Połóż czerwone „O” na środkowym krzyżu). To czerwone „O” przy-

pomina mi, że Pan Jezus umarł na krzyżu, by nas odkupić od śmierci – 

kary, na jaką zasłużyliśmy z powodu grzechów. On zapłacił cenę życia.  

Dwaj złoczyńcy zasłużyli na karę. Jeden z nich wyśmiewał się z Jezusa, 

jego serce wypełniały ciemność grzechu i niewiara (połóż czarne „O” na 

krzyż z lewej strony). To czarne „O” przypomina nam, że ten człowiek 

odrzucił zbawienie. Umarł w grzechu i oddzieleniu od Boga. 

Jednak drugi złoczyńca zrozumiał, że potrzebuje zbawienia, uwierzył, że 

Jezus przyszedł, by zbawić ludzi. Wołając, prosił o odkupienie (połóż białe 

„O”na krzyż z prawej strony). To białe „O” przypomina nam, że ten 

człowiek otrzymał zbawienie od kary za grzechy, dostąpił przebaczenia, 

oczyszczenia. 

Do którego z nich jesteś podobny? Bóg przygotował odkupienie. Co z nim zrobiłeś? 

Odrzuciłeś czy przyjąłeś (a więc otrzymałeś)? 

WSPANIAŁY ZBAWICIEL 

(Zapisz na tablicy słowo „BÓG”)  

Co możemy powiedzieć o Bogu? Bóg przygotował wspaniały plan. 

Pomoże nam go zrozumieć „wielka litera W”, którą zaraz narysuje-

my. 

Grzechy oddzieliły człowieka od Boga, lecz Bóg zrobił coś wspaniałego (narysuj 

linię, zapisz słowo „CZŁOWIEK”). Bóg posłał swojego Syna z nieba na ziemię. Pan 

Jezus stał się człowiekiem, jednak różnił się od nas tym, że nigdy nie zgrzeszył (na-
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rysuj kolejną linię). Jednak to On został ukarany za grzechy całego świata (narysuj 

krzyż). 

 Po śmierci został położony w grobie (narysuj linię i napisz słowo „GRÓB”). Trze-

ciego dnia Bóg wzbudził Go z martwych (narysuj ostatnią linię). Wkrótce potem Pan 

Jezus wrócił do nieba (napisz słowo „NIEBO”). 

To „W” przypomina nam o wspaniałym Zbawicielu, któ-

ry uratował nas od strasznej kary za grzech: „Zapłatą za 

grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie 

wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu” (Rz 6:23, 

EIB).  

Bóg chce dziś dać ci dar wiecznego życia. Możesz go otrzymać, przyjmując wspania-

łego Zbawiciela. „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dz 16:31). 

Czy przyjąłeś już wspaniały Boży dar? 

WACHLARZ 

Na zakończenie czasu dzielenia się Ewangelią z dzieckiem, najlepiej dać mu coś, co 

pomoże mu zapamiętać uczone prawdy. Można wspólnie z dziećmi wykonać np. za-

kładkę do Biblii lub wachlarzyk taki jak poniżej. 

Skopiuj, pokoloruj, wytnij, przedziurkuj i zwiąż sznurkiem. Pamiętaj o odpowiedniej 

kolejności – elementy zostały kolejno ponumerowane. 
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NIEBO – JAK TAM SIĘ DOSTAĆ 

(Dzieląc się ewangelią, pokazuj następujące ilustracje)  

 1. Niebo 
Jak mogę dostać się do Nieba? Czy zasługuję na nie? Co 

muszę zrobić? 

„W domu mojego Ojca [w niebie] jest wiele mieszkań. 

Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież 

idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję 

wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, 

abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. A tam, dokąd Ja 

idę, drogę znacie” (J 14:2–4, EIB). 

 2. Grzech 

Zgrzeszyłem. Jestem grzesznikiem! 

„Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały” 

(Rz 3:23, EIB). 

 

3. Biblia 

Bóg mnie kocha! Bóg w swoim Słowie zapewnia o swojej 

miłości do mnie. 

„Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego 

jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zgi-

nął, ale miał życie wieczne”   (J 3:16, EIB). 

 4. Krzyż 

Pan Jezus Chrystus umarł za mnie! Umarł za moje grze-

chy. 

„[…] Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że 

został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał 

według Pism” (1 Kor15:3b, EIB). 

 

 5. Prezent 

Wspaniały Boży dar! Dar zbawienia i dostania się do 

nieba. 

„Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to 

waszym osiągnięciem, ale darem Bożym” (Ef 2:8, EIB). 

1 
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 6. Modlitwa 

Przyjęłam/przyjąłem ten dar! Otrzymałem dar zbawienia 

i pewność dostania się do nieba.  

„Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej 

stania się dziećmi Boga – tym, którzy wierzą w Jego 

imię” (J 1:12, EIB). 

 

 

Od Wydawcy 

W niniejszej publikacji wykorzystano następujące tłumaczenia Biblii: 

Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza, Ewangeliczny Instytut Biblijny, Poznań 

2016. Wersety cytowane za tym tłumaczeniem zostały oznaczone skrótem: EIB. 

W pozostałych przypadkach – nie oznaczonych – cytaty pochodzą z: Biblia to jest Pismo Święte 

Starego i Nowego Testamentu, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1998. 
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