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ŻYWE DROGOWSKAZY 
 
Nauczyciel,  
Dzieci (sześcioro) 
 
Dziecko 1.  
Gwiazda która zabłysła na niebie w dniu narodzin Jezusa, później zaprowadziła 
mędrców do Niego.  
Gdy o tym myślę, to przychodzi mi takie pragnienie, by mieć w życiu taką 
gwiazdę, która doprowadzi mnie do Jezusa.  
 
Dziecko 2.  
Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś mówił o tym, że przyprowadziła go do Jezusa 
jakaś gwiazda. Wiem jednak, że jest wiele osób na tej sali, które już w swoim 
życiu odnalazły Jezusa. 

Może spytamy niektórych, jak to się stało, że żyjąc w Terespolu lub w 
okolicy odnalazły drogę do Niego? 

 
Nauczyciel.  
Naprawdę tak chcecie zrobić? (dzieci kiwają głowami, mówią ,,tak”) Dobrze! 
Niech każdy teraz chwilkę pomyśli, porozgląda się, wybierze sobie jedną osobę 
której zada swoje bardzo ważne pytanie, dotyczące tego, co dopomogło każdej z 
tych osób odnaleźć Jezusa. 
Czy jesteście gotowi? (najlepiej umówić się z kilkoma osobami, by wcześniej 
przemyślały krótką odpowiedź na pytanie dziecka) 

 
Dziecko 1.  
Moja mama kocha Jezusa, ale nie wiem jak ona Go odnalazła. Pójdę i ją 
zapytam.  (dziecko podchodzi do pytanej osoby, podaje mikrofon, zadaje 
pytanie i czeka aż osoba odpowie  na pytanie) 
 
Pyt. Mamo, powiedz nam proszę, co w twoim życiu wskazywało Ci drogę do 
Jezusa? 
 
Dziecko 2 
Ja zapytam Andrzeja. (dziecko podchodzi do pytanej osoby, podaje mikrofon, 
zadaje pytanie i czeka aż osoba odpowie  na pytanie) 
 
Pyt.  Ciekawy jestem, dlaczego szukałeś Jezusa w swoim życiu i jak Go 
znalazłeś?  
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Dziecko 3  
Może c. Aniela D. odpowie na moje pytanie . (dziecko podchodzi do pytanej 
osoby, podaje mikrofon, zadaje pytanie i czeka aż osoba odpowie  na pytanie) 
 
Pyt. Chcemy usłyszeć, jaka była Twoja Ciociu droga do Jezusa. Jakie 
drogowskazy rozpoznawałaś, za którymi poszłaś? 
 
Dziecko 4 
Chciałbym, by to był tata Magdy S. (dziecko podchodzi do pytanej osoby, 
podaje mikrofon, zadaje pytanie i czeka aż osoba odpowie  na pytanie) 
 
Pyt. Szukamy różnych sposobów, drogowskazów, jak to się dzieje, że ludzie 
mogą poznać Jezusa. Opowiedz Wujku, jak to było w Twoim życiu? 
 
Dziecko 5 
A ja poproszę taką starszą ciocię z Małaszewicz. (dziecko podchodzi do pytanej 
osoby, podaje mikrofon, zadaje pytanie i czeka aż osoba odpowie  na pytanie) 
 
Pyt. Opowiedz nam Ciociu o Twojej drodze. Czy przypominasz sobie, czym się 
kierowałeś, by znaleźć Jezusa? 
 
Dziecko 6 
Poproszę mamę Dawida P. (dziecko podchodzi do pytanej osoby, podaje 
mikrofon, zadaje pytanie i czeka aż osoba odpowie  na pytanie) 
 
Pyt. Nie ma dwóch jednakowych przykładów poznania Jezusa. Ciekawy jestem, 
co w Cioci życiu było najważniejszym, co doprowadziło Cię do Jezusa? 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Nauczyciel 
Dziękuję wam. Na pewno nie usłyszeliśmy wszystkich możliwych odpowiedzi, 
ale popatrzcie, jak możemy dzisiejszą sondę podsumować:  
(nauczyciel ma przygotowane tabliczki z napisami w kształcie kierunkowskazu. 
Mówiąc, rozdaje dzieciom tabliczki. Dzieci stają przodem do ,,zboru” pokazując 
napisy) 
 
- Sam Bóg przez Ducha Świętego mówi do kogoś, by szukał Jezusa. Wskazuje 
mu drogę. (napis: Duch Święty) 
 
- Zdarza się, że ktoś czytając Słowo Boże, zostaje przekonany, by szukać i 
poznać Jezusa. (napis: Biblia) 
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- Są powołani przez Boga ludzie: misjonarze, ewangeliści, pastorzy, którzy 
głoszą ewangelię i wskazują ludziom jak przyjść do Jezusa. (napis: misjonarze) 
 
- Wierzący ludzie przez swoje czyny dokładnie mówią o Bogu i pomagają 
innym odnaleźć Jezusa. (napis: uczynki wierzących ludzi) 
 
- Przemiana w zachowaniu i życiu ludzi, którzy poznali Jezusa, zaskakuje 
innych i może być drogowskazem do Jezusa. (napis: przemienione życie ) 
 
……………………………………………………………………………………. 
Nauczyciel dalej mówi: 
Popatrzmy na te drogowskazy. W większości przypadków,  by nas ludzi 
przyprowadzić do Jezusa, Bóg używa innych ludźmi! 
 
Czy tak jest rzeczywiście? Podnieśmy ręce, jeśli odnalazłeś Jezusa dzięki jakiejś 
osobie? (nauczyciel zwraca się do zboru i oczekuje reakcji) 
Przypomnij sobie, kto był tym drogowskazem, byś mógł odnaleźć Jezusa? 
Podziękuj dzi ś Bogu za tę osobę. 
 
(Nauczyciel zachęca zbór do powstania i każdy dziękuje za osoby, które 
pomogły mu, wskazały drogę do Jezusa. Krótka modlitwa nauczyciela.) 
 
Pytanie do wszystkich: Czy jest jakaś osoba, która dziś dziękuje za 
Ciebie?!!! 
 

Bądź żywym drogowskazem, wskazuj innym drogę do 
Jezusa. Rób to przez swoje czyny przepełnione miłością 
lub przez swoje przemienione życie, które będzie 
zaskakiwać innych, mów i zwiastuj o Jezusie. 
 
Nauczyciel do dzieci biorących udział w scence: 
Powiedzcie, czy dzisiaj potrzebujemy specjalnej gwiazdy, która będzie 
prowadzić ludzi do Boga? (dzieci mówią: ,,Nie,” , i kręcą głową przecząco)  
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