
Dzień trzeci 

Skała 

 

Lekcja biblijna: Przypowieść o siewcy (cz.2) 

 

Główna Prawda (GP): Boże Słowo jest niezawodne  

Zastosowanie dla dzieci zbawionych (ZZ): Dziękuj Mu za to, że w trudnych sytuacjach 

może ci pomóc 

Zastosowanie dla dzieci niezbawionych (ZN): Zaufaj Mu, aby ocalić życie 

 

Tekst biblijny: Mt 13:1–6, 18–21  

 

Werset przewodni (WP): Za wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie 

Jezusie względem was (1Ts 5:18; SNP) 

 

 

Zajęcia wprowadzające 
Rozmowa o różnicy pomiędzy czymś prawdziwym a nieprawdziwym, o słowach, które są 

prawdą lub nie, o tym, co to znaczy, że coś jest „niezawodne”… zakończona wprowadzeniem 

głównej prawdy lekcji, że niezawodne jest tylko Boże Słowo. 

 

♪ Zaśpiewajcie piosenkę na Każde słowo Pana jest prawdziwe
1
. 

 

Wstęp – spotkanie z Izydorem 
 

(Wpada Izydor, stęka, niesie ciężki kamień). 

Nauczyciel: Dzień dobry! Panie Izydorze, po co panu ten kamień?  

Izydor (z wysiłkiem): Yhm… Dzień dobry! Uff! Właśnie wracam z 

mojego pola. Kiedy spulchniłem już ziemię, czyli tę tak naprawdę 

wyjeżdżoną drogę, jak ostatnio widzieliście, okazało się, że pod jej 

cienką warstwą jest… skała.  

Nauczyciel: Ojej, no i co teraz? 

Izydor: No właśnie. (zwracając się do dzieci) Domyślacie się, co by było, gdybym tam posiał 

ziarenka? (słucha odpowiedzi dzieci). Może by i powschodziły, ale gdyby słońce porządnie 

przygrzało, to by mi wszystko uschło. Wśród kamieni roślinka nie da rady: młode korzonki są 

zbyt krótkie, by dosięgnąć wody, a skały hamują też ich wzrost.  

Nauczyciel: I co pan teraz zrobi? 

Izydor: Trzeba się tych skał jakoś pozbyć. Jeśli nie pękną i nie zostaną skruszone, z planu 

uprawy arbuzów nici. Muszę coś wymyślić… (zwracając się do dzieci) A może wy dowiecie 

się czegoś na dzisiejszym spotkaniu i jutro coś mi podpowiecie? (wychodzi ze swoim wielkim 

kamieniem). 

 

Przebieg wydarzeń 
 

1. Po co Bóg mówi do ciebie... 
Poprzednim razem mówiliśmy o szczególnych słowach skierowanych do ciebie. Dlaczego są 

one takie ważne i szczególne? (posłuchaj odpowiedzi dzieci; podsumuj je). Tak, ponieważ są 
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prawdziwe i mówi je szczególna osoba – Pan Bóg). Jeśli Go posłuchasz, dowiesz się prawdy 

o tym, kim On jest i po co cię stworzył. Dowiesz się, że przez grzech pierwszych ludzi jesteś 

duchowo martwy i potrzebujesz ożywienia, aby Go poznać i odkryć, po co żyjesz. Boże 

prawdziwe słowa, jak nasionka arbuza na naszej plantacji, mogą natrafić na przeszkody. 

Szatan chce, abyś o nich zapomniał, zlekceważył je. On chce cię zniszczyć. Chce, byś nigdy 

nie ożył i nie poznał wspaniałości Boga.  

 

2. Przeszkody… 

Teraz pod cienką warstwą ziemi pojawiły się skały. Ciekawe, co to znowu za przeszkoda? 

Sprawdźmy, czy Pan Jezus też coś o tym wspomina? (przeczytaj z Biblii Mt 13:5–6; SNP: 

Inne [ziarna] padły na grunt skalisty. Nie miały tam wiele gleby. Kiełki szybko strzeliły w 

górę, bo gleba nie była głęboka. Ale gdy wzeszło słońce, zwiędły. Ze względu na słaby korzeń 

– uschły) .  

O, to zupełnie jak z arbuzowym polem! Nasz rolnik Izydor jednak miał rację. Dobre ziarenka 

(pokaż nasionka arbuza) podobne są do Bożych Słów: mają w sobie życie. Słowo Boże jest 

niezawodne (GP), może sprawić, że ożyjesz, 

jeśli go posłuchasz. Jednak co przypominają 

kamienie (pokaż duży kamień), które 

przeszkadzają i sprawiają, że rośliny nie mogą 

zapuścić korzenia i usychają? To poważna 

sprawa! Zagrożone jest życie „szlachetnej 

roślinki”, tzn. zagrożone jest twoje nowe 

życie. Musimy się dowiedzieć, o co Panu 

Jezusowi chodziło z tą skałą, prawda? 

 

3. Susza… 
Posłuchajcie, jak On to wyjaśnia (przeczytaj z 

Biblii Mt 13:20–21; SNP: Człowiek jak ziarno na skałach, to ten, który słucha Słowa i 

radośnie je przyjmuje, lecz brak mu korzenia, przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu 

Słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, 

zaraz się odwraca). 

Czyli wszystko idzie dobrze: nasionko 

schowane w ziemi kiełkuje i rośnie, ale kiedy 

przychodzi upał, susza, brakuje mu wody.  

Ty też jesteś narażony na wielkie 

niebezpieczeństwo. Nowe życie, które dał ci 

Pan Bóg przez Pana Jezusa, może nie 

przetrwać trudnych warunków. Upał i brak 

wody oznaczają kłopoty dla rośliny. Dla ciebie 

to mogą być problemy w domu, trudne sytuacje 

w szkole, przykrości ze strony kolegów, 

choroba, śmierć kogoś bliskiego, trudna 

osoba, z którą mieszkasz i inne tragedie, które 

spotykają również dzieci, które uwierzyły 

Bogu. Może doświadczyłeś trudnej sytuacji, 

może pytałeś wtedy, dlaczego tak się dzieje i 

do dzisiaj jest ci ciężko, kiedy o tym myślisz? 

Trudne sytuacje są sprawdzianem, czy ufasz 
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Bogu, czy też zniechęcisz się i zwątpisz. Pan Bóg chce cię nauczyć, że możesz na Nim 

polegać, że Jego Słowo jest niezawodne (GP). Możesz przyjść do Niego z każdym 

problemem, powiedzieć Mu o wszystkich troskach i zmartwieniach, bo On potrafi cię 

pocieszyć i pomóc. Dziękuj mu za to! (ZZ)  

 

4. Skała to prawdziwy problem… 
Na sobie, przyjaciołach, czasem nawet na dorosłych możesz się zawieść, ale nie na Bogu. 

Trudne sytuacje spotykają każdego. Jeśli liczysz na siebie czy innych, skończysz jak młoda 

roślinka, która trafiła na kamień. Jednak jeśli w trudnych sytuacjach poprosisz Boga o 

pomoc, zaufasz w Jego niezawodne Słowo (GP, ZN), On cię nie zawiedzie! Zostaniesz 

uratowany, wzmocniony, jak roślinka, która czerpie wodę z głębokich źródeł, ma tam 

zapuszczone korzenie i nie boi się suszy. 
 

 

Zakończenie 
 

W przyrodzie woda, słońce, wiatr i mróz wykonują niezwykłą pracę. Pod ich wpływem 

pękają i rozsypują się twarde skały. Ty również możesz wykorzystać trudne okoliczności, 

problemy, aby nauczyć się ufać Bogu i dziękować Mu za Jego pomoc. Pan Bóg obiecał, że 

zawsze będzie z tobą. On cię nie zawiedzie. Szczególnie w trudnych sytuacjach Boże 

Słowo jest niezawodne! (GP) 

Bóg czeka aż Mu zaufasz i zaczniesz dziękować za pomoc, zanim sytuacja się zmieni. W 

taki sposób możesz Mu pokazać, że naprawdę wierzysz jego Słowom (ZZ). 

Jeśli jeszcze nigdy Bogu tak naprawdę nie zaufałeś, zrób to dzisiaj. On jest jedynym 

ratunkiem dla ciebie. On może zmienić twoje grzeszne życie w takie, z którego będziesz 

mógł być zadowolony. Oddaj Mu się taki, jaki jesteś: nieposłuszny, ze wszystkimi 

swoimi problemami, bo tylko On może ci pomóc. Zaufaj Mu, żebyś był uratowany (ZN). 
 

 

Nauka WP 
 

Jako wstęp do nauki wersetu, wykorzystaj świadectwo Johna Abrahama Godsona ze wstępu 

do książki pt. Z więzienia do wdzięczności: 

John przyjechał do Polski z Afryki. Zaczął chodzić do tutejszej szkoły, ale bardzo ciężko mu 

szło. Po pierwszym roku znajdował się na końcu listy uczniów. Było mu bardzo przykro, bo 

chociaż się starał, był jednym z ostatnich. Chodził smutny i pytał Boga: Dlaczego, chociaż tak 

się staram, nie mam lepszych ocen? Przypomniał mu się wtedy fragment Bożego Słowa: Za 

wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża, w Chrystusie Jezusie względem was (1Ts 5:18; 

SNP). John nie rozumiał, jak ma dziękować za coś, co jest dla niego tak trudne i smutne, ale 

zaufał Bogu. Był posłuszny tym słowom i zaczął dziękować. Kiedy tak czynił przez jakiś 

czas, nawet się nie spostrzegł, jak wiele się zmieniło: jego stopnie zaczęły się poprawiać i 

skończył szkołę z wyróżnieniem. Po pewnym czasie został wybrany na burmistrza miasta, w 

którym mieszkał, a nawet został na pewien czas przedstawicielem w rządzie naszego państwa. 

Nie stałoby się tak, gdyby nie zaufał Bogu i nie dziękował Mu w trudnościach. 

 

(Pokaż pomoc wizualną z zapisanym wersetem 1Ts 5:18 i przeczytajcie go wspólnie. 

Następnie wyjaśniaj jego znaczenie, przeplatając to kolejnymi powtórzeniami, by dzieci 

zapamiętały werset. Dla starszych dzieci można zapisać tylko pierwsze litery poszczególnych 

słów na kamykach – niezmywalnym pisakiem).  

 



(Przygotuj kilka naturalnych lub wyciętych z kartonu kamieni i zapisz 

na nich pierwsze litery kolejnych słów wersetu. Wybrane dziecko losuje 

kamień i czyta zapisaną na nim literę. Dzieci, w których imieniu/lub 

nazwisku znajduje się ta litera wstają i czytają/powtarzają werset). 

 

Łatwo jest powiedzieć „dziękuję” za coś miłego, dobrego, przyjemnego i tak powinniśmy 

robić, być wdzięczni, ale tutaj Pan Bóg zachęca nas, by dziękować za wszystko, w każdej 

sytuacji, czyli również wtedy, gdy pojawią się problemy.  

 

Ty też możesz dziękować za nienajlepsze oceny, za niemiłych nauczycieli, za wiele innych 

problemów. Trudności stają się okazją, by przekonać się, że Pan Bóg jest większy niż 

największe problemy, że nigdy nie zawodzi, kiedy Mu zaufasz.  

 

Czy wiesz, jaki jest największy problem każdego człowieka? Że nie potrafi przestać grzeszyć. 

Pan Jezus ten problem rozwiązał. On może ci pomóc tam, gdzie nie pomoże ci nikt inny. On 

może ci przebaczyć każdą złą rzecz, którą zrobiłeś, każdą złą myśl, która pojawiła się w 

twojej głowie, każde złe słowo, które wypowiedziałeś. Gdy Pan Jezus umierał na krzyżu, 

zrobił to z myślą o tobie. To był jedyny sposób, aby cię ocalić. Oddaj Mu swoje życie, zaufaj 

Mu, a będziesz uratowany. 

 

Jeśli zaufałeś Bogu, zacznij dziękować Mu za rozwiązanie wciąż istniejącego problemu. On 

nie tylko cię nie zawiedzie, ale będziesz zaskoczony, jak dobry jest dla ciebie, jak wielki i 

mocny. Będziesz oglądać Jego cuda. Już dziś dziękuj Mu nawet za to, co trudne. Za 

wszystko! 

 

♪ W tym miejscu możecie zaśpiewać piosenkę On może
2
 

 

Niech dzieci powtórzą cały werset z pamięci. 

 

Zachęć dzieci do modlitwy, do dziękowania za trudne rzeczy i zaufania Bogu. 

 

 

Powtórka 
 

Przygotuj pomoc do powtórki, czyli kamienie naturalne lub wycięte 

z kartonu z naklejonymi/zapisanymi na nich punktami (np. od 100 do 500 

pkt). Za dobrą odpowiedź przedstawiciel grupy wybiera kamień i 

odczytuje ilość dodatkowych punktów. 

 

Przykładowe pytania: 

1. Na jakie przeszkody może natrafić młoda roślinka, jeśli już wykiełkowała i rośnie? (Susza, 

skała). 

2. Dlaczego skała jest taka niebezpieczna dla roślinki? (Nie może zapuścić korzenia, usycha). 

3. Susza oznacza kłopoty dla rośliny, a na jakie problemy ty możesz się natknąć? (Choroba, 

ból, strach, strata przyjaciela, wyśmianie…). 

4. Jaki jest najgorszy problem każdego dziecka? (Oddzielenie na zawsze od Boga z powodu 

grzechu). 

5. Jakie jest rozwiązanie tego problemu? (Przyjęcie Bożego przebaczenia). 
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6. Dlaczego Pan Bóg dopuszcza do trudnych sytuacji w życiu swoich dzieci? (Aby 

przekonały się, że On ich nie zawiedzie). 

7. Co możesz zrobić, kiedy jest ci bardzo ciężko? (Ufać Bogu i dziękować za Jego pomoc, 

zanim jeszcze ją zobaczysz). 

8. Zacytuj z pamięci werset z 1 Ts 5:18, który zachęca nas do dziękowania Bogu. 

 

Zajęcia dodatkowe 

 
Praca plastyczna – rozkładany werset 

 

Potrzebne materiały:  

 8 szpatułek laryngologicznych 

 taśma klejąca (mocna) 

 klej w taśmie lub w sztyfcie 

 wstążka o długości 20–22cm 

 werset 1 Ts 5:18  

 kolorowe flamastry 

 

Sposób wykonania: 

Aby werset składał się w harmonijkę, dziecko musi skleić szpatułki taśmą klejącą w 

określony sposób. Prawdopodobnie będzie potrzebowało pomocy osoby dorosłej. Sposób 

sklejania (z jednej i drugiej strony) jest przedstawiony na zdjęciach poniżej. 

 

Następnie dziecko wycina werset 1 Ts 5:18 z arkusza wzorów i nakleja dokładnie na 

szpatułki, najlepiej klejem w taśmie. Koloruje flamastrami literki i wzorki kwiatowe wg 

własnego pomysłu. Składając i rozkładając „harmonijkę” może sprawdzić, czy zapamiętało 

wszystkie słowa wersetu. Z tyłu mocuje taśmą klejącą wstążkę do zawieszenia pracy. 

  
 

Strona 1 
Strona 2 


