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Temat lekcji: Kto jest zwycięzcą? Jezus Chrystus, czy diabeł? 

 

Informacje wstępne: 

Autor scenariusza: Katarzyna Nasiłowska 

Lekcja biblijna dla uczniów w wieku 7-9 lat 

 

Prawda centralna: Jezus Chrystus jest zwycięzcą.  

Podstawa biblijna: Ewangelia Św. Jana 16,33;  

Werset do zapamiętania:  

Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat – Jan. 16,33. 

Cele operacyjne: 

§ Uczeń odpowie, dlaczego powinniśmy ufać Jezusowi.  

§ Uczeń umie wymienić przykłady zwycięstwa Jezusa nad diabłem.  

§ Uczeń potrafi powiedzieć, jaka postawa człowieka powoduje, że można odłączyć się od 

Boga. 

§ Uczeń wymieni przykłady, w których Jezus pomógł ludziom zwyciężyć nad diabłem. 

§ Uczeń podejmie starania, by w każdej sytuacji zwracać się do Jezusa.  

Metody nauczania: inscenizacja, pogadanka, opowiadanie, pokaz, metoda zajęć 

praktycznych, muzyka. 

Środki dydaktyczne: Biblia, karta pracy (załącznik 1), kartka z hasłem do odgadnięcia, 

obrazki, klej, kredki, odtwarzacz CD, tekst piosenki pt. „Zwycięstwo jest w Jezusie”.  

Forma pracy: indywidualna i zbiorowa 

 

Przebieg lekcji: 

Lekcja rozpoczyna się modlitwą.  

Zajęcia wprowadzające: 

1. Inscenizacja - scenka do odegrania przez dzieci. Przed przedstawieniem podział ról. 

W mojej szkole był chłopiec Wojtek/Była dziewczynka Marysia. Dobrze się uczył, udzielał się w 

szkole - śpiewał w zespole muzycznym. Miał bogatych rodziców, więc kupowali mu wszystko, 

co chciał. A jednak to mu nie wystarczało. Postanowił, że przestanie się słuchać rodziców. Stał 

się bardzo niegrzecznym chłopcem. Chodził do młodszych klas i zabierał im pieniądze, bił ich, 

oszukiwał też nauczycieli. Wydawać by się mogło, że nie bał się nikogo. A jednak bał się 

silniejszego od siebie starszego chłopca - Beniamina. Gdy o tym dowiedziały się młodsze klasy 

poprosiły Beniamina, żeby im pomógł. No i któregoś razu starszy Beniamin spotkał się z 

młodszym Wojtkiem. Zabrał wszystkie pieniądze dzieci i im je oddał. Powiedział też Wojtkowi, 

że jak jeszcze raz tak będzie postępował to się z nim rozmówi inaczej. 

Jak myślicie, kto zwyciężył? Jaka była postawa Wojtka? A Beniamina? 

2. Zgadywanie brakujących liter. Za każą nieprawidłowo podaną literkę prowadzący rysuje 

ludzika. Dzieci mają za zadanie zgadnąć hasło: ZWYCIĘSTWO. 
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Zapoznanie uczniów z materiałem Biblijnym – odkrywanie światła: 

W naszej Biblii też jest historia o zwycięstwie silniejszego nad tym, który wyrządza krzywdę 

ludziom. Posłuchajcie… 

Jeszcze zanim powstała ziemia był w niebie anioł. Anioł ten był mądry, piękny, miał przepiękne 

ubranie, przepasany był złota szarfą. W niebie prowadził uwielbienie dla Boga. Miał na imię 

Lucyfer, co oznaczało - syn jutrzenki, gwiazda jasna, niosący światło. Był potężny i dano mu 

bardzo wysoką pozycję przy Bożym tronie. Chodził na spotkania z Bogiem. Myślę, że nawet był 

przyjacielem Jezusa.  

Jednak z powodu danej mu przez Boga mądrości, namaszczenia i piękna popadł w pychę. 

Chciał być taki jak Bóg. Zaczął siebie ubóstwiać. I co się stało? Z powodu swojej dumy grzech 

zagościł w jego sercu. Chciał być niezależny od Boga i zbuntował się przeciwko Niemu. Bóg 

strącił go z nieba razem z 1/3 aniołów, które się także zbuntowały. Od tego czasu na Lucyfera 

zaczęto mówić diabeł – co znaczy oskarżyciel, lub szatan, co oznacza: przeciwnik, wróg, 

nieprzyjaciel. Na szczęście, jego działalność została ograniczona przez Boga. Bóg trzyma go na 

swoim łańcuchu. 

Bóg zaczął tworzyć ziemię. Stworzył też człowieka, którym był zachwycony.  

Diabeł, gdy tylko to zobaczył chciał wszystkich ludzi zamknąć w swoim królestwie ciemności. 

Ponieważ Bóg ograniczył jego działalność, zaczął ludzi kusić, zwodzić, oskarżać. Postanowił, że 

zniszczy człowieka przez grzech, chorobę, niewolę i śmierć.  

Najpierw skusił Adama i Ewę, żeby byli nieposłuszni Bogu i zjedli owoc z zakazanego drzewa. 

Potem Kaina, aby zabił swojego brata. Przez wiele, wiele lat ludzie zabijali i krzywdzili siebie. 

Byli też tacy, którzy szukali Boga, np. Noe, Abraham, Józef, Dawid i tym Bóg pomagał. Bóg 

bardzo kochał ludzi, że wymyślił, iż Ci, którzy zgrzeszą będą mogli się oczyścić przez złożenie 

ofiary ze zwierząt. Ofiary składano za każdy grzech. Za każdym razem zabijano nowe zwierzę.  

Bóg zauważył, że ludzie grzeszą i grzeszą i wcale się nie zmieniają. I już dłużej nie mógł na to 

wszystko patrzeć. W końcu zrealizował swój dawno wymyślony plan, by wysłać na ziemię 

Wybawiciela, żeby pokonał szatana, by zniewolonych ludzi wyprowadził z królestwa ciemności 

do Swojego królestwa światłości. Posłał więc na ziemię Swojego Syna Jezusa Chrystusa.  

Gdy Pan Jezus dorósł mógł rozpocząć realizację tego planu. Musiał zwyciężyć diabła w każdej 

sytuacji swojego życia.  

Po chrzcie, został przez Ducha przeniesiony na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Diabeł 

chciał, by Jezus zamienił kamienie w chleb, obiecywał Mu ogromne bogactwa w zamian za 

pokłon, chciał by Jezus rzucił się w dół ze szczytu świątyni. A Jezus nie uległ żadnej z pokus na 

pustyni i nie zgrzeszył. Zwyciężył szatana osobiście.  

Jezus przebaczał grzechy, uzdrawiał chorych, uwalniał z niewoli, wskrzeszał umarłych. Odnosił 

zwycięstwo za zwycięstwem.  

Diabeł nie dawał za wygraną. Jezus był atakowany z różnych stron. Spotykał ludzi, którzy 

zadawali Mu podchwytliwe pytania, np. czy należy płacić podatek cesarzowi? Chcieli przyłapać 

Go na złej odpowiedzi. Ze wszystkich tych ataków Pan Jezus wychodził zwycięsko. 

W końcu Żydzi uknuli spisek, w którym postanowili zabić Jezusa. Szatan pewnie zacierał ręce, 
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że uda mu się zniszczyć Syna Bożego. Przed śmiercią Jezusa bardzo mocno biczowano. Żydzi 

naśmiewali się i drwili z Niego. W końcu Jezusa ukrzyżowano. Uczniowie Jezusa na początku 

płakali. Jakże była ich wielka radość, gdy okazało się, że Jezus powstał z martwych i wstąpił do 

nieba.  

Przez śmierć na krzyżu Jezus po raz kolejny zwyciężył szatana. Zrobił to dla ludzi. A ci, którzy 

w Niego uwierzą, będą żyli z Nim na wieki w królestwie światłości. 

 

Kierowanie procesami uogólniania: 

1. Dzieci mają za zadanie połączyć w pary obrazki pokazywane podczas opowiadania, na 

których wskazane jest zwycięstwo Jezusa nad diabłem (praca w grupie).  

2. Dzieci otrzymują do wykonania Zadanie 1 z karty pracy – odpowiadają na pytania i 

zaznaczają, czy są one prawdziwe czy fałszywe (praca w grupie). 

3. Nauka wersetu. 

Jedno dziecko czyta na głos Ewangelię Św. Jana rozdział 16, werset 33. Każde kolejne go 

powtarza. Następnie dzieci otrzymują do wykonania Zadanie 2 z karty pracy.  

 

Zastosowanie – wiązanie teorii z praktyką: 

1. Rozmowa nt. przykładów z życia dzieci, ich rodziców lub znajomych, w których Jezus okazał 

się silniejszy niż diabeł, zwyciężył diabła. 

2. Dzieci otrzymują do wykonania Zadanie 3 z karty pracy - na kartce mają narysować znaną 

sobie sytuację z Pisma Świętego lub z życia, w której Jezus zwyciężył diabła.  

3. Piosenka pt. „Zwycięstwo jest w Jezusie” z płyty Kościoła Zielonoświątkowego w Koszalinie, 
wyd. w 2007 r. Muzyka odtwarzana z odtwarzacza CD. 

4. Rozmowa o tym, co dzieci narysowały, czego dowiedziały się na lekcji o Jezusie i o diable, 

jaka postawa człowieka powoduje, że można odłączyć się od Boga, jakie to ma znaczenie dla 

ich życia, czego powinny unikać w swoim zachowaniu. W jakich sytuacjach można się zwracać 

do Jezusa? 

 

Ocena pracy uczniów i modlitwa:  

Zajęcia kończą się modlitwą, w której uczniowie mogą wyrazić Jezusowi wdzięczność za to, że 

zwyciężył diabła. 

Nauczyciel ocenia pracę uczniów. 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

KARTA PRACY 

…………………………………………………………………………. 
(imię dziecka) 

 

 

Zadanie 1.  

W tabeli poniżej znajdują się zdania. Obok każdego z nich zaznacz 

czy jest ono prawdziwe (P) czy fałszywe (F). 
   

Lp. Zdania P/F 

1. Lucyfer w niebie prowadził uwielbienie. 
 

 

2. 
Lucyfer został wyrzucony z nieba, bo popadł w 

pychę. 

 

 

3. 
Szatan/diabeł nie jest oskarżycielem i wrogiem 

wierzących. 
 

4. Działalność diabła jest ograniczona przez Boga. 
 

 

5. 
Jezus nie wytrzymał kuszenia przez diabła na 

pustyni. 

 

 

6. Jezus uzdrawia chorych. 
 

 

7. Jezus zwyciężył diabła przez śmierć na krzyżu. 
 

 

8.  Jezus nie zmartwychwstał. 
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Zadanie 2.  

Ułóż werset dopasowując wyrazy w odpowiednie miejsca.  

 

Ewangelia Św. Jana 16,33 

 
 

Porównaj rozwiązanie z Biblią (Ewangelia Św. Jana 16,33)  

Przepisz całe zdanie w miejsce poniżej. 

  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zadanie 3. 

Na kartce (z chmurką) narysuj znaną Tobie sytuację z Pisma 

Świętego lub z życia, w której Jezus zwyciężył diabła. 
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Na świecie ucisk mieć będziecie, 
ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat  
 

– Jan. 16,33. 
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Elementy do wycięcia do Zadania 2. 

 

Ja zwyciężyłem świat. 

Na świecie 

ale ufajcie, 

ucisk mieć będziecie, 


