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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI 
 

ŹRÓDŁA: Mi 5, 2; Mt 2, 1; Iz 53; Mk 15, 22–39; Dz 1, 9–11; E.G. White, Życie Jezusa, ChIW „Znaki Czasu”, 
Warszawa 2008, s. 159–168, 337–338, 449–450, 596–597. 
 

WERSET 
PAMIĘCIOWY 

„(...) poznajcie (…), że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, 
Bóg wasz; wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo” (Joz 23, 14). 
 

PRZESŁANIE Wiem, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic, ponieważ wypełniły się biblijne proroctwa. 

CELE Dzieci: 
wiedzą, że wypełnienie proroctw biblijnych daje nam pewność, iż Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
ufają Bożemu Słowu, wierząc, że Bóg dotrzymuje słowa. 
reagują, dowiadując się więcej o Bożych obietnicach i trzymając Boga za słowo. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

Stary Testament zawiera proroctwa dotyczące narodzenia Jezusa i Jego życia na ziemi. Nowy 
Testament zawiera opisy ich wypełnienia. Na przykład Księga Micheasza 5, 2 określa miejsce 
urodzenia Jezusa, a Ewangelia Mateusza 2, 1 opisuje wypełnienie tego proroctwa. Księga Izajasza 
52, 13–53, 12 opisuje jego życie jako cierpiącego sługi Boga i człowieka, a cztery Ewangelie wiernie 
opisują wypełnienie się tego proroctwa. Wypełnianie się proroctw daje nam pewność, że Bóg 
dotrzymuje słowa. 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 

ŁASKI. 
Ponieważ tak wiele obietnic w Biblii opisuje wydarzenia, które już miały miejsce, możemy być pewni, 
że Bóg dotrzymuje słowa. Ponieważ Bóg powiedział, że Jezus przyjdzie ponownie, możemy w to 
wierzyć, ponieważ Jego obietnice spełniały się w przeszłości. 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 

Wędrującym do Emaus „Chrystus szczegółowo objaśnił im wszystkie miejsca w Pismach, w których 
była o Nim mowa, a zaczął od Mojżesza, od którego zaczynają się biblijne dzieje. Gdyby wcześniej 
dał się im poznać, ich serca byłyby uspokojone. Pełni radości nie pożądaliby niczego więcej. Jednak 
było to konieczne, aby zrozumieli świadectwo o Nim zawarte w symbolach i proroctwach Starego 
Testamentu, bowiem miało to być fundamentem ich wiary. Chrystus nie uczynił żadnego cudu, by ich 
przekonać, ale Jego pierwszym czynem było wyjaśnienie im Pism. Patrzyli na Jego śmierć jako na 
kres wszystkich swoich nadziei. Teraz im pokazał, powołując się na proroków, że jest ona 
najmocniejszym świadectwem dla ich wiary”. (E.G. White, Życie Jezusa, ChIW „Znaki Czasu”, 
Warszawa 2008, s. 572). 
„Jest to głos Chrystusa przemawiającego ustami patriarchów i proroków, poczynając od dni Adama 
aż do końca czasu. W Starym Testamencie Chrystus jest objawiony tak samo wyraźnie jak w Nowym. 
Światło, które płynie z proroczej przeszłości, uwydatnia życie Chrystusa i naukę Nowego Testamentu, 
nadając im wyrazistość i piękno. Cuda uczynione przez Chrystusa są dowodem Jego boskości, ale 
mocniejszy dowód na to, że jest On Odkupicielem świata, uzyskujemy porównując proroctwa Starego 
Testamentu z historią zapisaną w Nowym” (Tamże, s. 572–573). 
 

DEKORACJA SALI Patrz: Lekcja 5. 
 

 
 
 



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 
 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację 
wybranych zajęć wprowadzających. 
 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zajęcia odpowiednie dla swojej grupy: 

 

A. BÓG DOTRZYMUJE OBIETNIC! 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- czyste kartki 
papieru 
- ołówki 
- flamastry - 
kredki 
- Biblie 
 

Niech dzieci podzielą swoje kartki papieru na 
trzy części i narysują trzy obrazki: Jezus jako 
dziecko, Jezus na krzyżu i powtórne 
przyjście Jezusa. (Konieczne może okazać 
się pokazanie kilku przykładowych ilustracji). 
Poproś dzieci, by zatytułowały swoje obrazki 
„Bóg dotrzymuje swoich obietnic”. Obrazki 
można wykorzystać podczas opowiadania 
historii oraz w części „Dzielenie się lekcją”.  

Powiedz: Te obrazki możemy użyć podczas dzisiejszej lekcji 
na temat proroctw biblijnych. Co to jest proroctwo? 
(Mówienie o tym, co się wydarzy, zanim się wydarzy). Co 
pomyślałbyś o osobie, która mówi, że coś się wydarzy i tak 
się dzieje za każdym razem? (Bezpieczna, godna zaufania, 
przerażająca itd.). W Biblii Bóg mówi nam, co wydarzy się w 
przyszłości. Kiedy czytasz lub słuchasz o czymś, o czym 
mówi Bóg, czego możesz być pewny? Przeczytajmy 
fragment z Księgi Jozuego 23, 14. Przeczytaj tekst na głos. 
Nasze przesłanie na dziś mówi to samo, co przeczytaliśmy 
w Biblii: 

 
WIEM, ŻE BÓG DOTRZYMUJE SWOICH OBIETNIC, PONIEWAŻ WYPEŁNIŁY SIĘ BIBLIJNE PROROCTWA.  
Powtórzcie to razem ze mną. 
 
 

B.  OBIETNICE 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- czyste kartki 
papieru 
- ołówki 
- flamastry 
- Biblie 

Daj dzieciom 
czyste kartki i 
poproś je, żeby 
narysowały 
obrazek czegoś, 
co obiecują zrobić 
w tym tygodniu, 
aby kogoś 
uszczęśliwić.  

Zapytaj: Czy jesteście pewni, że dotrzymacie swojej obietnicy? (Może, tak, nie). Czy 
zawsze dotrzymujecie swoich obietnic? (Staram się, nie). Jak się czujecie, kiedy 
ktoś nie dotrzymuje obietnicy w stosunku do was? (Smutni, rozczarowani). 
Przeczytajmy werset z Księgi Jozuego 23, 14, aby dowiedzieć się, kto zawsze 
dotrzymuje swoich obietnic. Przeczytajcie tekst pamięciowy na głos. Dzisiaj 
odkryjemy, dlaczego możemy ufać tym obietnicom. Dzisiejsze przesłanie brzmi:  

 
WIEM, ŻE BÓG DOTRZYMUJE SWOICH OBIETNIC, PONIEWAŻ WYPEŁNIŁY SIĘ BIBLIJNE PROROCTWA. 
Powtórzmy to razem. 
 
 

C.  PRZEWIDYWANIE POGODY 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- wycinek 
gazety z 
prognozą 
pogody 

Pokaż dzieciom wycinek z 
gazety. Zapytaj ich, czy 
rozumieją znaczenie słowa 
„prognoza”. Czy wiecie, 
jaka jest prognoza pogody 
na dzisiaj? Niech dzieci się 
wypowiedzą.  

Powiedz: O czym mówi nam prognoza pogody? (To proroctwa o pogodzie, 
mówi o tym, co się wydarzy, zanim się wydarzy). Czy prognozy pogody zawsze 
się sprawdzają? (Nie). A co z proroctwami Bożymi? Czy uważacie, że zawsze 
się sprawdzają? (Tak). Przeczytajmy fragment z Księgi Jozuego 23, 14. 
Przeczytaj tekst pamięciowy. Dzisiaj odkryjemy, dlaczego możemy ufać tym 
obietnicom. Nasze przesłanie brzmi: 

 
WIEM, ŻE BÓG DOTRZYMUJE SWOICH OBIETNIC, PONIEWAŻ WYPEŁNIŁY SIĘ BIBLIJNE PROROCTWA. 
Powtórzcie to razem ze mną.  
 
 



MODLITWA 
 

Opowiedz o radościach i smutkach, o których dzieci opowiedziały ci na początku (jeśli wypada). Przeczytajcie ponownie wiersz 
pamięciowy. Daj dzieciom czas na to, by podzieliły się przemyśleniami ze studium z poprzedniego tygodnia. Pamiętaj o urodzinach, 
szczególnych wydarzeniach i osiągnięciach. Ciepło powitaj wszystkich gości. 

ŚPIEW 
Zaśpiewajcie kilka wybranych pieśni związanych z tematem lekcji. Propozycje: 
„Już się nie bój” (pieśń nr 454 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„Nie ma problemu” (pieśń nr 284 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 
„Idź, ogłoś to po górach” (pieśń nr 53 – Słońca promienie) 
„On może” (pieśń nr 311 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 
 
MISJA 
Podziel się historią z książki „Mali misjonarze”. 
 
WSTĘP DO DARÓW  
Powiedz: Bóg spełnia to, co obiecał. Jest wierny. My również możemy okazać wierność, składając dary na Jego dzieło 
wykonywane na świecie.  
 
DARY 
Potrzebujesz: ceramiczne naczynie z zeszłego tygodnia z napisem „Bóg jest wierny”. 
 
MODLITWA 
Zapytaj o intencje. Przypomnij dzieciom, że Bóg obiecuje być z nimi bez względu na wszystko – i dotrzymuje swoich obietnic. Poproś 
je, by zamknęły oczy i złożyły ręce do modlitwy słowami pieśni np. „Przemień serce me” (pieśń nr 388 – Tak! Pragnę wielbić Cię!). 
 

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 

- Obrazki z części 
WPROWADZENIE lub obrazki 
małego Jezusa, Jezusa na 
krzyżu lub powtórnego 
przyjścia Jezusa 

Powiedz: W dzisiejszej historii usłyszycie słowa obietnica, obietnice lub obiecał. Podziel 
się następującymi wskazówkami i pozwól dzieciom, by poćwiczyły swoje reakcje, zanim 
przeczytasz historię.  
Ty mówisz: obietnica, obietnice, obiecał 
Dzieci pokazują: Przyłóż palec wskazujący do ust, a następnie przesuń na zewnątrz łukiem. 

 
 
Czy pamiętacie sytuację, kiedy ktoś złamał daną obietnicę [dotknij ust]? [Daj dzieciom czas na odpowiedź]. Ludzie często 

łamią obietnice [dotknij ust]. Ale Bóg nigdy nie łamie swoich obietnic [dotknij ust]. Cokolwiek powie – zrobi. On zawsze taki był i 
zawsze taki będzie.  

Bóg obiecał [dotknij ust] Izraelitom króla, który ich ocali i przyniesie pokój (Micheasz 5, 1–5). Powiedział im, gdzie się urodzi. 
Gdzie to było? [Dzieci odpowiadają: „Betlejem”]. Ta obietnica [dotknij ust] została złożona 700 lat wcześniej.  

A 700 lat później urodziło się dziecię. [Pokaż obrazek małego Jezusa]. Zgadnijcie gdzie? [Dzieci odpowiadają: „Betlejem”]. 
Dziecku nadano imię „Immanuel”, co oznacza „Bóg z nami”. Przepowiedziano też, że zbawi swój lud z grzechów jego (Mateusz 1, 
20–23). Bóg dotrzymuje swoich obietnic [dotknij ust]! 

Prorok Micheasz powiedział, że obiecany [dotknij ust] król będzie strzec swoich owiec. Oczywiście, kiedy Jezus dorósł, 
nazywał siebie „Dobrym Pasterzem”, który kładzie swoje życie za swoje owce (Jan 10, 14–15). Bóg dotrzymuje swoich obietnic 
[dotknij ust]! 

Jezus rzeczywiście złożył swoje życie za grzechy każdego człowieka na świecie (1 Koryntian 15, 3). [Pokaż obrazek Jezusa 
na krzyżu]. Bóg obiecał [dotknij ust] przez proroków, że Jezus będzie cierpieć i umrze, by zbawić swój lud od grzechów (patrz Ks. 
Rodzaju 3, 15, Izajasz 53 itd.). Izajasz powiedział: „Mąż boleści (…) zraniony jest za występki nasze (…) jego ranami jesteśmy 
uleczeni (…) Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich (…) poniósł grzech wielu” (Izajasz 53, 3–12). Tak, Jezus naprawdę umarł, 
by zbawić ciebie i mnie od naszych grzechów. Bóg dotrzymuje swoich obietnic [dotknij ust]! 

Pewnego sabatu, kiedy Jezus żył na ziemi, przyszedł czas, by przeczytał w synagodze fragment Bibli, która miała kiedyś 
postać zwojów. Jezus przeczytał obietnicę [dotknij ust] zapisaną w Księdze Izajasza o tym, że Bóg wyznaczył kogoś, by głosił dobrą 
nowinę ubogim, by ogłosił wolność więźniom i uwolnił więźniów z ciemności (Izajasz 61, 1). Zgromadzenie uważnie słuchało. 
Następnie Jezus zwinął zwój i przekazał go pomocnikowi. Usiadł, by uczestniczyć w dyskusji i powiedział: „Dziś wypełniło się to 
Pismo w uszach waszych” (Łukasz 4, 21). Wyraźnie powiedział: „Ja jestem obiecaną [dotknij ust] osobą”. Ta obietnica [dotknij ust] 
spełniła się.  

W naszych czasach – czasach końca – czekamy na wypełnienie się pozostałych Bożych obietnic [dotknij ust]. Jedna z tych 
obietnic [dotknij ust] została przekazana przez aniołów po tym, jak Jezus został zabrany do nieba. Pamiętacie? [Pokaż obrazek 



powtórnego przyjścia Jezusa]. Była to obietnica [dotknij ust], że „Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, 
jak go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1, 11). Jezus sam powiedział: „Przyjdę znowu i wezmę was do siebie, 
abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli” (Jan 14, 3).  

Wszystkie inne obietnice [dotknij ust] Boże zapisane w Biblii spełniły się. Dlatego możemy wierzyć, że ta obietnica [dotknij 
ust] również się spełni, ponieważ Bóg dotrzymuje swoich obietnic [dotknij ust]!  
 
 
 
PODSUMOWANIE  
 
Zapytaj: Jakie obietnice na temat Jezusa już się spełniły? (Urodzi się w Betlejem; umrze, by nas zbawić; będzie cierpieć za 
nasze grzechy itd.). Jakie obietnice jeszcze się nie spełniły? (Ponownie przyjdzie).  
Słuchając historii, czego dowiedzieliście się o Bogu? (Mogę na Nim polegać, dotrzymuje swoich obietnic). Jaki jest dobry 
sposób, by zapamiętać, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic? (Uczenie się o Jego proroctwach i o tym, jak się wypełniają).  
Czy pamiętacie nasze przesłanie? 
 
WIEM, ŻE BÓG DOTRZYMUJE SWOICH OBIETNIC, PONIEWAŻ WYPEŁNIŁY SIĘ BIBLIJNE PROROCTWA. 
Powtórzcie ze mną.  
 
 
 
TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 

- trzy pudełka 
- trzy etykiety  
- Biblia  
- różne przedmioty 
umieszczone w 
dwóch pudełkach 

Wcześniej napisz „Pudełko Boże” na jednej etykiecie i włóż Biblię do tego pudełka. Umieść pięć lub sześć 
przedmiotów w pozostałych pudełkach. Na etykiecie dla każdego z pozostałych dwóch pudełek wypisz 
to, co znajduje się w każdym pudełku. Wymień etykiety i przyklej do niewłaściwych pudełek.  
Wraz z dziećmi otwórz pudełka z zamienionymi etykietami, wskazując, że etykiety są błędne. Wyjmij Biblię 
z Bożego pudełka i powiedz, że Słowo Boże zawsze jest prawdziwe. On nigdy nie popełnia błędów. On 
dotrzymuje swoich obietnic.  
 
Niech dzieci znajdą i przeczytają tekst biblijny (Jozuego 23, 14) ze swoich Biblii, kiedy ty czytasz z Biblii 
z Bożego pudełka. Uczcie się tekstu biblijnego po kawałku. Niech dzieci powtarzają kolejne słowa, aż 
nauczą się wersetu na pamięć.  

 
 
 
STUDIUM BIBLIJNE 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- Biblie  
- obrazek z Daniela 
2 (patrz strona 97– 
wersja ang.)  
- długi kawałek 
papieru w celu 
przygotowania osi 
czasu 
- papier 
- ołówki 

Wcześniej przepisz następującą oś czasu na długim kawałku 
papieru (nadaje się do tego papier do wykładania szafek): 
600 p.n.e. __500 p.n.e__400 p.n.e. 300 p.n.e. __200 p.n.e. 
__100 p.n.e.__Jezus __100 n.e. __200 n.e. __300 n.e.__400 
n.e. __ 500 n.e.  
Niech dzieci odczytują na zmianę teksty zapisane w Księdze 
Daniela 2, 31–35. Powiedz: Bóg przekazał Danielowi to 
proroctwo ponad 500 lat przed narodzinami Jezusa. Pokaż 
obrazek.  
Na naszej osi czasu zaznaczymy czas, kiedy to proroctwo się 
wypełniło.  
Babilon upadł, Medo-Persja stała się potęgą – 539 p.n.e. 
Medo-Persja upadła, Grecja (Aleksander Wielki) stała się 
potęgą – 331 p.n.e. 
Grecja upadła, Rzym stał się potęgą – 168 p.n.e. 
Skończyło się panowanie Rzymu, rozpoczął się podział 
królestwa – 476 n.e. 
Boże królestwo – ? 

Powiedz: Ostatnia część proroctwa 
dopiero się wypełni. Zapiszmy słowa 
z Księgi Daniela 2, 44 na kartce 
papieru i włóżmy je do pudełka 
obietnic lub książeczki. (Powiedz 
dzieciom, że mogą zabrać pudełko lub 
książeczkę do domu).  
Ponieważ część proroctwa wypełniła 
się tak, jak zapowiedział Bóg, czy 
myślicie, że możemy wierzyć, że 
pozostała część również się spełni? 
(Tak). Zapamiętajmy dzisiejsze 
przesłanie:  

 
WIEM, ŻE BÓG DOTRZYMUJE SWOICH OBIETNIC, PONIEWAŻ WYPEŁNIŁY SIĘ BIBLIJNE PROROCTWA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZASTOSOWANIE 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- Biblie Powiedz: Czy obudziliście się dzisiaj rano? Czy oddychacie? Czy 

zjedliście śniadanie dziś rano lub kolację wczoraj wieczorem? Bóg 
obiecał, że zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Przeczytajmy o tym 
w Liście do Filipian 4, 19. Daj dzieciom czas. 
Zapytaj: Jakie inne obietnice złożył ci Bóg, których dotrzymał? Daj 
dzieciom czas, by opowiedziały swoje doświadczenia, które 
odpowiadają na to pytanie w następujący sposób: 1. Poproś dzieci, by 
ogólnie opisały jedną z Bożych obietnic zapisanych w Biblii. 2. 
Następnie poproś je, by opowiedziały doświadczenie o tym, jak Bóg 
dotrzymuje swoich obietnic w ich życiu. Przykładowe obietnice:  
Nieograniczone błogosławieństwa: Mk 9, 23 
Odpowiedzi na modlitwy: Mk 11, 24 
Nagroda za wiarę: Łk 17, 6 
Jedzenie: Ps 136, 25 
Opieka: Ps 91, 11 
Możliwości: Mk 9, 23 
Duchowy pokarm i napój: Jan 6, 35 
Duchowe światło: Jan 12, 46 
Moc do służby: Jan 14, 12 
Zbawienie: Rzym 1, 16 

Zapytaj: W jaki sposób 
rozmawianie o tym, jak Bóg 
pomógł ci w przeszłości pomaga ci 
nie martwić się o jutro? (Jeśli 
pamiętam, jak Bóg spełnił swoje 
obietnice wcześniej, nie martwię się o 
to, czego nie wiem).  
Co mówią ci proroctwa biblijne o 
tym, jak wierny jest Bóg? (Jego 
proroctwa zawsze się spełniają, więc 
mogę ufać, że zrobi wszystko, co 
obiecał).  
Przypomnijmy sobie przesłanie na 
dziś jeszcze raz: 
 
 
 

 
WIEM, ŻE BÓG DOTRZYMUJE SWOICH OBIETNIC, PONIEWAŻ WYPEŁNIŁY SIĘ BIBLIJNE PROROCTWA. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
KSIĄŻECZKA OBRAZKOWA O PROROCTWACH 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- kartki papieru 
- kredki 
- flamastry ołówki lub 
obrazki z części 
WPROWADZENIE 
- nożyczki 
- klej 

Zapytaj: Czy znasz kogoś, kto bardziej zaufałby Bogu, gdyby wiedział o 
tym, jak spełniają się Boże obietnice? Daj dzieciom czas na odpowiedź. 
Możesz powiedzieć, że w Biblii opisanych jest wiele sytuacji, w których Bóg 
powiedział, że coś się wydarzy i tak się stało. Niech dzieci zrobią książeczkę, 
którą podzielą się z takimi osobami.  
Jeśli dzieci narysowały obrazki we WPROWADZENIU, niech rozetną je i 
przykleją w odpowiednich miejscach w książeczce.  
Złóż cztery kartki papieru na pół, by uzyskać dwie oddzielne strony na każdej 
kartce. Niech dzieci wykonają następujące zadanie: Niech zapiszą fragmenty 
tekstu z Księgi Micheasza 5, 1 na jednej stronie i przykleją lub narysują obrazek 
małego Jezusa na przeciwnej stronie. Na następnej stronie niech napiszą tekst 
z Księgi Izajasza 53, 12 i na przeciwnej stronie niech przykleją lub narysują 
obrazek Jezusa na krzyżu. Niech zapiszą tekst z Dziejów Apostolskich 1, 11 na 
kolejnej stronie i przykleją lub narysują obrazek Jezusa przychodzącego na 
obłokach. Na ostatniej stronie niech zapiszą wybraną przez siebie obietnicę z 
pudełka z obietnicami lub kolorowanki i zilustrują ją.  

Niech dzieci podzielą 
się ze sobą 
informacją o tym, 
komu pokażą swoją 
książeczkę z 
obietnicami. Zapytaj: 
Czy po dzisiejszej 
lekcji jesteście 
pewni, że naprawdę 
możecie ufać Bożym 
obietnicom? (Tak, 
bardzo). Powtórzmy 
nasze dzisiejsze 
przesłanie:  

 
WIEM, ŻE BÓG DOTRZYMUJE SWOICH OBIETNIC, PONIEWAŻ WYPEŁNIŁY SIĘ BIBLIJNE PROROCTWA. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Po modlitwie zaśpiewajcie „Już się nie bój” (pieśń nr 454 – Śpiewajcie Panu). 

<tekst pod obrazkiem > Użyj tego obrazka podczas studium biblijnego 

 

  



 

DLA UCZNIÓW: 

 

Tekst źródłowy: Mi 5, 2; Mt 2, 1; Iz 53; Mk 15, 22–39; Dz 1, 9–11; E.G. White, Życie Jezusa, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 
2008, s. 159–168, 337–338, 449–450, 596–597. 
 
Tekst pamięciowy: „(...) poznajcie (…), że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz; 
wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo” (Joz 23, 14). 
 
Przesłanie: Wiem, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic, ponieważ wypełniły się biblijne proroctwa. 
 

 

Powrót do przyszłości 
 

Karol wiedział, jak jeździć na rowerze, ale jego młodsza siostra nie. Sara żałowała, że nie potrafi jeździć.  
– Karol, czy nauczyłbyś mnie jeździć na rowerze? – błagała Sara. 
– Zacznę cię uczyć jutro po szkole – obiecał Karol. – Chcę teraz pojechać do domu Jasia. 

Następnego dnia po szkole Karol zsiadł z roweru. Sara podbiegła do niego. Ale Karol powiedział:  
– Zobaczymy się później, Sara. Jaś poprosił mnie, bym zagrał z nim w piłkę.  

Sara zaczęła płakać i powiedziała:  
– Ale obiecałeś mi, że dzisiaj po szkole będziesz mnie uczył. 
Karol odpowiedział:  
– Nie chcę tego dzisiaj robić. Jaś na mnie czeka. – I odjechał. 
Czy Karol dotrzymał obietnicy? 

 

Bóg nigdy nie łamie swoich obietnic. Zawsze robi to, co obiecał i zawsze będzie. 

Bóg obiecał Żydom króla, który ich ocali i przyniesie pokój (Micheasza 5, 1–5). Powiedziano im, gdzie się urodzi: „Z Betlejem 
nadejdzie „ten, który będzie panował nad Izraelem, którego początki pochodzą z dawnych czasów, z czasów starożytnych” 
(Micheasza 5, 2). 

Siedemset lat później w Betlejem urodziło się dziecko. Narodziny tego Dziecka zostały ogłoszone przez anioły z nieba! Był 
Emmanuelem, co oznacza „Bóg z nami”. I zbawił swój lud od grzechów (Mt 1, 20–23). Bóg dotrzymuje swoich obietnic! 

Micheasz, prorok, powiedział, że obiecany Władca „będzie pasterzem swojej trzody”. Jego wielkość „sięgnie krańców ziemi” 
(Micheasza 5, 4). To była ekscytująca obietnica, ponieważ Żydów traktowano jak służących przez wiele lat. 

Rzeczywiście, kiedy Jezus dorósł, nazwał siebie „Dobrym Pasterzem”, który oddaje swoje życie za swoje owce (Jan 10, 14.15). 
Bóg dotrzymuje swoich obietnic! 

Jezus oddał swoje życie za grzechy wszystkich ludzi na świecie (1 Koryntian 15, 3). Bóg przez proroków dał jeszcze więcej 
obietnic o Jezusie. Jezus cierpiał i umarł, aby zbawić swój lud od grzechów (Izajasza 53, 5.12). Izajasz napisał również, że Jezus był 
zaznajomiony z cierpieniem. „zraniony jest za występki nasze; (…)a jego ranami jesteśmy uleczeni. (…)Pan jego dotknął karą za 
winę nas wszystkich. (…)poniósł grzech wielu”(Izajasza 53, 3–12). Tak, Jezus naprawdę umarł, aby zbawić ciebie i mnie. Bóg 
dotrzymuje swoich obietnic! 

Pewnego sabatu, gdy Jezus mieszkał tutaj na ziemi i był dorosły, odwiedził synagogę. Został zaproszony do czytania z Biblii 
tamtych czasów – zwojów. Jezus czytał o obietnicy Izajasza. Bóg namaścił kogoś, aby głosił dobrą nowinę ubogim, głosił więźniom 
wolność i uwolnił więźniów z ciemności (Izajasz 61, 1). Wszyscy słuchali uważnie. A potem Jezus zwinął zwój i wręczył go opiekunowi. 
Usiadł, aby poprowadzić część dyskusyjną nabożeństwa. „Dzisiaj to pismo wypełnia się, gdy go słuchacie” (Łk 4, 21) oznajmił. Jasno 
mówił: „Jestem osobą, którą obiecano. Ta obietnica się spełniła!” 

Teraz jest nasz czas – czas końca. I czekamy, aż wypełni się ostatnia obietnica Boża – obietnica dana przez aniołów tuż po 
tym, jak Jezus wrócił do nieba. Pamiętasz to? „Ten sam Jezus, który został wam zabrany do nieba, powróci w taki sam sposób, w 
jaki widzieliście Go, jak idzie do nieba” (Dzieje Apostolskie 1, 11). Sam Jezus powiedział: „Wrócę i zabiorę was ze sobą, abyście i 
wy byli tam, gdzie Ja jestem” (Ewangelia Jana 14, 3). 

Wszystkie inne biblijne obietnice Boga się spełniły. I ta też. Możemy wierzyć w tę obietnicę, bo Bóg dotrzymuje wszystkich 
swoich obietnic! Jezus przyjdzie ponownie! 

 

  



ZADANIA DO WYKONANIA DLA RODZINY 

 

Tekst źródłowy: Mi 5, 2; Mt 2, 1; Iz 53; Mk 15, 22–39; Dz 1, 9–11; E.G. White, Życie Jezusa, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 
2008, s. 159–168, 337–338, 449–450, 596–597. 
 
Tekst pamięciowy: „(...) poznajcie (…), że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz; 
wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo” (Joz 23, 14). 
 
Przesłanie: Wiem, że Bóg dotrzymuje swoich obietnic, ponieważ wypełniły się biblijne proroctwa. 
 

Sobota  

● Przeczytaj historię z lekcji i omów ją z rodziną.  
● Wybierzcie się razem na spacer. Znajdź kamień i przynieś go do domu. Przeczytaj tekst pamięciowy zapisany w Księdze 

Jozuego 23, 14. Napisz go na kamieniu, by pamiętać o sile Bożych obietnic. Następnie podziękuj Bogu za Jego obietnice. 

Niedziela  

● Bóg obiecał, że przedstawi nam swoje plany. W jaki sposób? Przeczytaj i omów tekst zapisany w Księdze Amosa 3, 7 
podczas rodzinnego nabożeństwa. Podziękuj Bogu za Jego plany dla nas.  

● Przyczep tekst pamięciowy do okładki swojej książeczki z obietnicami lub przykrywki swojego pudełka z obietnicami, które 
zrobiłeś/aś podczas szkoły sobotniej. Wskaż na ten tekst i przeczytaj go głośno i wyraźnie. Następnie przeczytaj obietnice 
z pudełka lub kolorowanki.  

Poniedziałek  

● Znajdź gałązkę. Złam ją, a następnie połącz złamane kawałki taśmą klejącą. Czy łatwo było złamać gałązkę? Czy łatwo 
było ją naprawić? Czy sklejona gałązka jest tak samo mocna jak wcześniej? Gałązka symbolizuje obietnicę. Jeśli ktoś łamie 
obietnice, ich moc znika i już nigdy nie będą takie same. 

● Przeczytaj i omów teksty zapisane w Księdze Rodzaju 8, 18–9, 1.8–17. Jaką obietnicę Bóg złożył Noemu i nam? Czy 
dotrzymał tej obietnicy?  

● Powiedz tekst pamięciowy; następnie podziękuj Bogu za obietnice biblijne.  

Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa, przeczytajcie i omówcie teksty zapisane w Księdze Daniela 2, 31–45. Z gliny zrób 
pomnik, który przyśnił się królowi lub narysuj go i pokoloruj różne części różnymi kolorami. Z jakich materiałów był pomnik? 
Pokaż obrazek rodzinie i wyjaśnij im sen króla.  

● Powiedzcie razem tekst pamięciowy.  
● Zaśpiewajcie „Wkrótce, wkrótce już” (pieśń nr 214 – Śpiewajcie Panu). Podziękujcie Jezusowi za obietnicę, że przyjdzie 

znowu.  

Środa 

● Dzisiaj będzie dobry dzień na to, by podzielić się z kimś książeczką z proroctwami, którą zrobiłeś/aś podczas szkoły 
sobotniej. Jeśli się stresujesz, przeczytaj wersety z Ewangelii Mateusza 28, 18–20.  

● Wyrecytuj tekst pamięciowy samodzielnie.  
● Przed modlitwą zaśpiewajcie „Z drogim Zbawicielem” (pieśń nr 337 – Śpiewajcie Panu). Poproś Jezusa, by był z tobą, kiedy 

będziesz dzielić się swoją książeczką z inną osobą. 

Czwartek 

● Niedługo wydarzy się coś ekscytującego. Wraz ze swoją rodziną przeczytaj o tym w Księdze Objawienia 22, 12.  
● Przeczytaj Ewangelię Jana 14, 1–3. Czego dotyczy ta obietnica? Czy skierowana jest do nas? 
● Gdzie chciałbyś zamieszkać w niebie? Narysuj plan swojego domu w niebie. Zapytaj swojej rodziny, jak będą wyglądy ich 

domy w niebie.  
● Razem wyrecytujcie tekst pamięciowy. Zaśpiewajcie „Już się nie bój” (pieśń nr 454 – Śpiewajcie Panu). A następnie 

podziękujcie Bogu za dom, który dla was przygotowuje.  

Piątek 

● Podczas nabożeństwa na rozpoczęcie sabatu cieszcie się proroctwami, które wypełniły się, kiedy narodził się Jezus. 
Przeczytajcie Mi 5, 1–4 i Mt 2, 1. Ile lat przed narodzinami Jezusa Bóg powiedział swojemu ludowi, że narodzi się Jezus? 
Jakie inne proroctwa już się wypełniły? 

● Zaśpiewajcie krótką pieśń i sami wymyślcie do niej melodię: „Drogi Boże, kochamy Cię./Twoje obietnice się spełniły./Gdy 
Jezus się narodził/tego pięknego ranka”. 

● W modlitwie podziękujcie Bogu, że dotrzymuje swoich obietnic.  


