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WIELKIE ZJEDNOCZENIE RODZINY 
 

ŹRÓDŁA: Ap  21,1-6; Iz 11,1-9; Wielki Bój, rozdział 40: Wybawienie ludu Bożego. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] 
nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,4). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Jezus chce, abyśmy żyli z Nim na zawsze w szczęśliwym i bezpiecznym miejscu. 

CEL – dzieci Wiedzą, że niebo jest pięknym, szczęśliwym miejscem, gdzie będziemy cieszyć się życiem 
z Jezusem. 
Czują ekscytację związaną z pójściem do nieba i przebywania z Jezusem. 
Reagują, dziękując Jezusowi za obietnicę domu w niebie. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Biblia opisuje niebo jako doskonałe miejsce, w którym nie ma już cierpienia ani śmierci. Spędzimy tam 
wieczność z Bogiem, przyjaciółmi i rodziną. Będziemy rozmawiać z Jezusem twarzą w twarz. 
Będziemy bez strachu bawić się ze wszystkimi zwierzętami i chodzić po ulicach z tak czystego złota, 
że będą wyglądać jak szkło. Chociaż próbujemy, nie możemy sobie teraz wyobrazić wszystkich 
cudownych rzeczy, które zobaczymy i zrobimy.  
 

TO JEST LEKCJA O: łasce.  
Spędzać wieczność z Jezusem, połączyć się z bliskimi, żyć wiecznie - to nie są marzenia, to Boże 
obietnice. Jego dar miłości rozciąga się na wszystkich, którzy przyjmą Chrystusa jako Zbawiciela 
i przyjaciela. Czeka nas wspaniała przyszłość.  

 
WZBOGACENIE  
NAUCZYCIELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Zbawca własnoręcznie wkłada korony chwały na głowy zwycięzców. Każdy otrzymuje 
koronę   widniejącym na niej «nowym imieniem» i napisem «Świętość Panu». Święci otrzymują palmę 
zwycięstwa i harfę. Następnie aniołowie podają ton i każda ręka zręcznie dotyka strun instrumentu, 
wydobywając z niego przepiękną muzykę. Niewypowiedziana błogość opanowuje każde serce i 
zewsząd odzywają się głosy dziękczynienia. (...) 
Przed zbawionymi zastępami rozciąga się Święte Miasto. Jezus szeroko otwiera perłowe bramy, 
a święci, którzy żyli według prawdy, wchodzą do środka. Widzą tam raj Boży - ojczyznę Adama. Po 
chwili odzywa się głos cudowniejszy od wszelkiej muzyki, jaką kiedykolwiek słyszało ucho ludzkie, 
i mówi: «Walka się skończył. “Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, 
przygotowane dla was od założenia świata»” (Wielki Bój, s. 343). (sprawdzić cytat) 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 10. 
 

 
  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

 
PRZYWITANIE 
 

Materiały Przebieg 

- pieniądze do zabawy, 
- bilety, 
- budka z biletami / kiosk, 
- sprzedawca. 

Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich 
zasmuciło. Zrób przy drzwiach kiosk z biletami. Daj każdemu dziecku trochę pieniędzy i skieruj je do 
budki, aby kupiło bilet do Nowego Jeruzalem. Niech „sprzedawca biletów” mówi do dzieci: „Przykro 
mi, że nie możesz kupić biletu. Ale mam przyjaciela, który ma darmowe wejściówki - Jezusa. Chcesz 
dostać taką wejściówkę?”. Daj każdemu dziecku bilet z napisem „Jedno wejście. Darmowy prezent 
od Jezusa”. 

 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 
 

Ø ZBĘDNE RZECZY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- plastry 
- płaszcz 
- okulary 
- klucze 
- butelka z lekarstwami 
- pudełko 
 
 

Włóż wszystkie przedmioty do pudełka. Zaproś 
dzieci do przodu, aby po kolei je z niego 
wyciągały. Zapytaj: Czy będziecie 
potrzebować tego w niebie? Dlaczego? 
Przedyskutuj ich odpowiedzi i podsumuj, że 
niebo będzie bezpiecznym, szczęśliwym 
miejscem. 

Zapytaj: Czy potraficie wymyślić coś jeszcze, 
czego nie będziecie potrzebować w niebie? 
Kiedy tam dotrzemy, nie tam będzie płaczu, 
chorób i śmierci. Będziemy szczęśliwi 
i bezpieczni, a Jezus będzie z nami. Teraz Jezus 
przygotowuje nasze domy w niebie, ale wkrótce 
przyjdzie, aby nas tam zabrać. Nasze przesłanie 
brzmi: 

 
JEZUS CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA ZAWSZE W SZCZĘŚLIWYM I BEZPIECZNYM MIEJSCU.  
Powtórzmy to razem. 
 
 

Ø WIECZNOŚĆ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- duże wiadro z 
piaskiem 
- mały płaski 
pojemnik 

Zaproś dzieci, aby przychodziły 
po kolei i brały z wiadra jedno 
ziarno piasku (podkreśl, że 
może to być tylko jedno ziarno), 
i umieszczały je w płaskim 
pojemniku. 

Zapytaj: Czy trudno było przenieść tylko jedno ziarno piasku? Jak 
długo zajęłoby nam przeniesienie całego wiadra, gdybyśmy przenosili 
jedno ziarno dziennie? Tydzień? Rok? Zajęłoby to bardzo dużo czasu - 
nieskończoność.  Jezus przygotowuje dla nas wspaniałe domy. 
Pomyśl o tym. Czy chcesz żyć z Jezusem na zawsze przez całą 
wieczność? Nasze przesłanie na dziś brzmi:  

 
JEZUS CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA ZAWSZE W SZCZĘŚLIWYM I BEZPIECZNYM MIEJSCU. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 
MODLITWA 
 

Ø WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym 
i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij o urodzinach, szczególnych 
wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 

 
Ø PIEŚNI 

Wkrótce, wkrótce już (pieśń nr 214) 
Obietnicę nam Jezus dał  (pieśń nr 215) 
Dzięki składam Ci, Boże (pieśń nr 37) 

 
Ø DARY  

Powiedz: Bóg przygotowuje dla nas w niebie wspaniałe rzeczy. Składanie darów to tylko jeden ze sposobów pokazania Mu, 
jak bardzo Go kochamy. 
 



Ø MODLITWA  
Stańcie w kręgu. Poproś każde z dzieci, aby nazwało coś, czego nie będzie w niebie, np. okulary, choroba, smutek, i wyjaśniło, 
dlaczego się z tego cieszy. Przejdź jeszcze raz dookoła kręgu i poproś dzieci, aby opowiedziały o czymś, co będzie im się podobało 
w niebie. W modlitwie chwalcie Boga za dobre rzeczy, których doświadczymy w niebie i proście Go, aby pomógł nam przygotować 
się na Jego przyjście. 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie 

- złote papierowe korony 
- palma zwycięstwa (sztuczny liść lub gałąź 
papierowej palmy) 
- jak najwięcej białych szat 

Kiedy mówisz Jezus, palma lub niebo - dzieci machają gałązkami palm 
i krzyczą „Alleluja!”.  
Niech ktoś prowadzi te i inne czynności.  
Uwaga: Zachowajcie korony do wykorzystania w lekcji 13. 

 
 

Ø OPOWIADANIE HISTORII 
 

Chmura rydwanów z Jezusem, aniołowie i odkupieni 
z ziemi przybywają do nieba. Jeden z aniołów prowadzi 
wszystkich w pieśni pochwalnej. [Śpiewajcie pieśń „Alleluja”.]  

Jezus mówi:  
- Walka się zakończyła. Jesteście błogosławieni przez mego 
Ojca. Przygotowałem to miejsce dla was już na samym 
początku. Cieszcie się nim, jest wasze.  

Wszyscy wchodzą przez bramę. Spotykają ludzi, 
których nie widzieli od lat. Widzą tych, o których jedynie 
słyszeli lub czytali. Krzyczą do siebie z radością:  
- Cieszę się, że tu jesteś!  
- Patrzcie, kto przyszedł!  
- Zobaczcie, kogo ze sobą przywiozłem!  
- Wiedziałem, że tu będziesz!  

[Zachęć dzieci, aby wstały i przytuliły siebie 
nawzajem lub podały sobie ręce i powiedziały: „Cieszę się, że 
tu jesteś!"]  Jezus zasiada na swoim tronie, 
uśmiechając się do wszystkich szczęśliwych ludzi.  

Nagle rozbrzmiewa kolejny szczęśliwy okrzyk. Do 
miasta wkracza Adam. Jezus wyciąga do niego ramiona. 
Adam widzi blizny na rękach Zbawiciela. Zamiast 
odwzajemnić uścisk Jezusa, pada u jego stóp. Szlochając, 
wypowiada słowa:  
- Godny, godny jest Baranek, który został zabity za moje 
grzechy!  

Jezus podnosi go i mówi:   
- Rozejrzyj się, Adamie.  

Adam od razu rozpoznaje to miejsce. Widzi swój 
stary dom, rajski ogród. Ale teraz jest w nim jeszcze piękniej 

niż wtedy, gdy tam mieszkał. Adam chodzi z Jezusem wśród 
drzew, z których zbierał owoce. Wyczuwa kwiaty, które 
zbierał. Dotyka pnączy, które kiedyś sam przycinał. Patrzy w 
górę na piękne palmy. Niebo to wspaniałe miejsce!  

Zwierzęta podchodzą do Adama. Widzi bawiące się 
razem wilki i jagnięta. Wszystkie zwierzęta są bardzo łagodne 
- nawet dzieci bezpiecznie się z nimi bawią. Kozy i lamparty, 
cielęta i ogiery, młode lwy i niedźwiedzie drzemią razem. 
Wszyscy jedzą ten sam rodzaj pokarmu. Koniec z pożeraniem 
się nawzajem!  

Jezus prowadzi Adama do drzewa życia. Podaje 
owoc i mówi:  
- To dla ciebie, Adamie.  

Adam patrzy na tłum ludzi stojących w nowym raju. 
To są jego dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuki. Wszyscy 
należą do jego rodziny. Jest szczęśliwy, że Jezus uratował 
wszystkich tych ludzi! Kładzie swoją koronę u Jego stóp. W 
końcu Go obejmuje… 

Adam zaczyna śpiewać i prowadzi swoją rodzinę w 
wielbieniu Boga:  
- Godny, godny, godny, godny jest Baranek, który umarł za 
moje grzechy i znów żyje!  

Wszyscy zbawieni zdejmują swoje korony i stawiają 
je u stóp Jezusa. Oni również głęboko Mu się kłaniają. Kiedy 
wstają z kolan, machają gałązkami palmowymi w 
uwielbieniu. Aniołowie przyłączają się do czczenia Boga.  

Wszyscy są szczęśliwi, że są w domu w niebie z 
Jezusem. 

 
 

Ø ROZWINIĘCIE  
 
Zapytaj: Co myślicie o takim obrazie nieba? Czego nie możesz się doczekać? 
Dlaczego Adam klęczał u stóp Jezusa? Jak myślisz, jak poczuje się Adam, kiedy ponownie zobaczy ogród Eden? 
Co jest takiego wspaniałego we wszystkich zwierzętach? Które zwierzę chciałbyś pogłaskać? 
Czy chcesz mieszkać w niebie z Jezusem? Powiedzmy dzisiejsze przesłanie: 
 
JEZUS CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA ZAWSZE W SZCZĘŚLIWYM I BEZPIECZNYM MIEJSCU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ø WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- papierowe 
„chmurki” 

Przed lekcją przygotuj dla każdej grupy zestaw słów z wersetu pamięciowego na papierowych chmurkach (dwa, 
trzy słowa na każdej chmurce).  
„I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] 
nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,4). 
 
Podziel dzieci na małe grupy i daj każdej z nich zestaw pomieszanych chmur. Niech uporządkują je tak, aby 
uformować werset pamięciowy. Powiedzcie razem werset, a następnie usuń jedną chmurkę z każdej grupy. 
Powtórz ćwiczenie kilka razy, za każdym razem usuwając jedną chmurę. 
Przypomnij dzieciom, że Jezus przyjdzie w chmurach i zabierze nas na spotkanie z Nim. Następnie omów werset 
pamięciowy, aby upewnić się, że każde dziecko go rozumie. 

 
 
 

Ø STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
- 14 miękkich 
zabawkowych 
zwierząt lub 
obrazów zwierząt 
- duży arkusz 
papieru 
- flamastry 
 

Przed lekcją przyklej następujące teksty na zabawkowych zwierzętach. 
Przed rozpoczęciem szkoły sobotniej umieść zwierzęta w sali. Podziel dzieci 
w pary, upewniając się, że nieczytający mają do dyspozycji osobę czytającą 
(innego ucznia lub dorosłego).  
Powiedz: Dzisiaj jedziemy na safari w poszukiwaniu zwierząt, które 
moglibyśmy zobaczyć w niebie. Na każdym z czternastu zwierząt 
znajdziecie jeden tekst biblijny. Kiedy znajdziesz zwierzę, spójrz na 
werset i zobacz, czego możesz się z niego nauczyć na temat nieba: 
 

● Ap 21,3 
● Ap 21,4 (przygotuj sześć kopii, gdyż ten tekst wymienia sześć 

rzeczy) 
● Ap 21,5 
● Ap 21,6 
● Ap 21,7 
● Iz 11,6 
● Iz 11,7 
● Iz 11,8 

 
Na dużej kartce papieru wypiszcie wszystkie rzeczy, których dzieci 
dowiadują się na temat nieba. 

Daj czas na odpowiedzi, 
gdy zapytasz: 
Czego nauczyliśmy się na 
temat nieba? 
Jak myślicie, co jest 
najwspanialszą rzeczą w 
niebie? 
Co sądzicie o pójściu do 
nieba? Czy chcecie tam 
mieszkać? Dlaczego? 
Najwspanialszą rzeczą 
dla mnie jest to, że na 
zawsze będziemy z 
Jezusem. Pamiętajmy o 
naszym przesłaniu... 
 

 
JEZUS CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA ZAWSZE W SZCZĘŚLIWYM I BEZPIECZNYM MIEJSCU. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 

Ø MOJA POSIADŁOŚĆ W NIEBIE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- papier 
- kredki/mazaki 
 

Powiedz: Dziś zaprojektujemy 
naszą posiadłość w niebie. 
Możecie albo narysować plan, 
który pokazuje pomieszczenia 
w waszej rezydencji, albo 
dokładny obrazek, na którym 
pokażecie jej dokładny 
wygląd. Kiedy dzieci skończą, 
wyraź uznanie dla ich prac. 

Daj czas na reakcję, gdy zapytasz: Opowiedzcie, co szczególnego jest 
w waszych domach. Kogo chcielibyście mieć za sąsiada? 
Czy będą złodzieje, którzy włamią się do twojego domu? Dlaczego?  
Narysowaliście piękne domy. Kto zbuduje wasze domy w niebie? 
Kiedy? Myślicie, że będzie to wyglądać jak domy, które 
narysowaliście? Dlaczego? Nie potrafimy nawet wyobrazić sobie 
domów, które buduje Jezus, ale wiemy, że mieszkając w nich, 
będziemy szczęśliwi. Będą piękniejsze niż jakikolwiek pałac na tej 
ziemi. Niebo jest bezpiecznym i pięknym miejscem. Powiedzmy 
wspólnie dzisiejsze przesłanie: 

 
JEZUS CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA ZAWSZE W SZCZĘŚLIWYM I BEZPIECZNYM MIEJSCU.  
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 
 



DZIELENIE SIĘ 
 

Ø BILETY DO NIEBA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- sprzedawca biletów 
- bilety bezpłatne 
(zob. s. 148) 
- kredki/mazaki 
- pieniądze do 
zabawy 
 
 
 

Wykorzystaj bilety rozdawane w trakcie przywitania lub 
przygotuj dodatkowe bilety przed rozpoczęciem szkoły 
sobotniej. Daj dzieciom trochę pieniędzy i poinstruuj je, 
aby poszły i kupiły bilet do nieba. Sprzedawca biletów 
mówi: Przykro mi, nie możesz kupić biletu do nieba, 
ale król Jezus mówi, że możesz dostać darmową 
wejściówkę. 
Kiedy wszystkie dzieci mają darmowy bilet, zapytaj: 
Pomyślcie o kimś, kogo chcielibyście widzieć 
z wami w niebie. Zróbmy dla tej osoby darmowy 
bilet. Pozwól dzieciom udekorować bilety. 

Zapytaj: Komu wręczycie darmowy bilet? 
Co zamierzacie powiedzieć tej osobie? 
Wysłuchaj odpowiedzi. Pomóż dzieciom 
ćwiczyć zapraszanie innych do nieba. 
Ponieważ Jezus nas kocha, na krzyżu 
zapłacił cenę, aby każdy miał możliwość 
dostania się do nieba. Opowiedz o tym 
swojemu przyjacielowi i podziel się z nim 
dzisiejszym przesłaniem. Powiedzmy to 
jeszcze raz razem: 

 
JEZUS CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA ZAWSZE W SZCZĘŚLIWYM I BEZPIECZNYM MIEJSCU.  
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zbierz dzieci w kręgu. Módlcie się o pomoc dla nich, kiedy będą ofiarowywać innym bilet do nieba. Poproś, aby Jezus był z każdym 
dzieckiem i pomógł wszystkim zbliżyć się do Niego, aby byli gotowi, gdy znów przyjdzie. 

 

  



 

(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 
 

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

Tekst źródłowy: Ap 21,1-6; Iz 11,1-9; Wielki Bój, rozdział 40: Wybawienie ludu Bożego. 
Tekst pamięciowy: „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie 
będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21,4). 
Główne przesłanie: Jezus chce, abyśmy żyli z Nim na zawsze w szczęśliwym i bezpiecznym miejscu. 

 
 

WIELKIE ZJEDNOCZENIE RODZINY 
 

Czy widziałeś kiedyś lwa w ZOO? Czy chciałbyś znaleźć się z nim w jednej klatce? Gdy znajdziemy się w niebie, lwy będą 
tak potulne jak nasze domowe kociaki i będą spać razem z owcami i jagniętami. Jak to będzie się tam znaleźć? 
 

Chmura rydwanów z Jezusem, aniołowie i odkupieni z ziemi przybywają do nieba. Jeden z aniołów prowadzi wszystkich w 
pieśni pochwalnej.  

Jezus mówi:  
- Walka się zakończyła. Jesteście błogosławieni przez mego Ojca. Przygotowałem to miejsce dla was już na samym początku. 
Cieszcie się nim, jest wasze.  

Wszyscy wchodzą przez bramę. Spotykają ludzi, których nie widzieli od lat. Widzą tych, o których jedynie słyszeli lub czytali. 
Krzyczą do siebie z radością:  
- Cieszę się, że tu jesteś!  
- Patrzcie, kto przyszedł!  
- Zobaczcie, kogo ze sobą przywiozłem!  
- Wiedziałem, że tu będziesz!  

Jezus zasiada na swoim tronie, uśmiechając się do wszystkich szczęśliwych ludzi.  
Nagle rozbrzmiewa kolejny szczęśliwy okrzyk. Do miasta wkracza Adam. Jezus wyciąga do niego ramiona. Adam widzi 

blizny na rękach Zbawiciela. Zamiast odwzajemnić uścisk Jezusa, pada u jego stóp. Szlochając, wypowiada słowa:  
- Godny, godny jest Baranek, który został zabity za moje grzechy!  

Jezus podnosi go i mówi:   
- Rozejrzyj się, Adamie.  

Adam od razu rozpoznaje to miejsce. Widzi swój stary dom, rajski ogród. Ale teraz jest w nim jeszcze piękniej niż wtedy, 
gdy tam mieszkał. Adam chodzi z Jezusem wśród drzew, z których zbierał owoce. Wyczuwa kwiaty, które zbierał. Dotyka pnączy, 
które kiedyś sam przycinał. Patrzy w górę na piękne palmy. Niebo to wspaniałe miejsce!  

Zwierzęta podchodzą do Adama. Widzi bawiące się razem wilki i jagnięta. Wszystkie zwierzęta są bardzo łagodne - nawet 
dzieci bezpiecznie się z nimi bawią. Kozy i lamparty, cielęta i ogiery, młode lwy i niedźwiedzie drzemią razem. Wszyscy jedzą ten 
sam rodzaj pokarmu. Koniec z pożeraniem się nawzajem!  

Jezus prowadzi Adama do drzewa życia. Podaje owoc i mówi:  
- To dla ciebie, Adamie.  

Adam patrzy na tłum ludzi stojących w nowym raju. To są jego dzieci, wnuki, prawnuki i praprawnuki. Wszyscy należą do 
jego rodziny. Jest szczęśliwy, że Jezus uratował wszystkich tych ludzi! Kładzie swoją koronę u Jego stóp. W końcu Go obejmuje… 

Adam zaczyna śpiewać i prowadzi swoją rodzinę w wielbieniu Boga:  
- Godny, godny, godny, godny jest Baranek, który umarł za moje grzechy i znów żyje!  

Wszyscy zbawieni zdejmują swoje korony i stawiają je u stóp Jezusa. Oni również głęboko Mu się kłaniają. Kiedy wstają 
z kolan, machają gałązkami palmowymi w uwielbieniu. Aniołowie przyłączają się do czczenia Boga.  

Wszyscy są szczęśliwi, że są w domu w niebie z Jezusem. 
 

Sobota 
● Jeśli to możliwe, idź z rodziną na spacer. Wymień zwierzęta i ptaki, które widzisz. Jacy są ich naturalni wrogowie? Wyobraź 

sobie, jak to będzie w niebie, kiedy nie będą już wrogami i będą się ze sobą dogadywać? 
● Podczas spaceru zapytaj członków rodziny, co chcieliby zrobić, gdy dotrą do nieba. Znajdź spokojne miejsce i wspólnie 

przeczytajcie lekcję. 
● Dziękujcie Jezusowi za to że umarł, aby umożliwić wszystkim życie z Nim. 

 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa dowiedz się pięciu faktów związanych z wilkami i owcami.  Dlaczego te zwierzęta są 
wrogami? Wyszukaj fragment z Księgi Izajasza 11,6. Co stanie się w niebie? 

● Udawaj zwierzęta wymienione we fragmencie Księgi Izajasza 11,6-7. Sprawdź, ile zwierząt potrafi wymienić twoja rodzina. 
● Dziękuj Jezusowi za to, że niebo jest bezpiecznym miejscem. 
● Napisz werset pamięciowy na papierowych chmurach (kilka słów na każdej chmurze). Wymieszaj chmury, a następnie ułóż 

je we właściwej kolejności. Zrób to kilka razy. 
 
Poniedziałek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i przedyskutuj fragment z Księgi Apokalipsy 21,1-6. 
● Używając liter zawartych w słowie NIEBO, wymień jak najwięcej rzeczy związanych z niebem.. 



● Naucz rodzinę swojego wersetu pamięciowego. Wymień bliskie osoby, które są bardzo chore lub które już nie żyją. Czy w 
niebie będą chorzy? 

● Dziękujcie Jezusowi za to, że w niebie nie będzie smutku. 
 

Wtorek 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa rozdaj wszystkim wodę. Powiedz, że Jezus oferuje wszystkim wodę życia. Przeczytajcie 

i przedyskutujcie fragment z Księgi Apokalipsy 21,4. Wyobraź sobie, że nie ma więcej łez, bólu, śmierci. Jakie zawody nie 
będą potrzebne w niebie? 

● Dziękuj Jezusowi za dobrą wodę i za „wodę życia". 
 
Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z Księgi Apokalipsy 21,2. Co oznacza w Biblii 
określenie  „piękna jak panna młoda”? 

● Napisz (lub poproś osobę dorosłą o pomoc) list do Jezusa. Podziękuj Mu za zaproszenie do nieba. Powiedz Mu, z czego 
najbardziej się cieszysz i czego nie możesz się doczekać. Zadawaj wszelkie pytania, które możesz mieć. Podziel się swoim 
listem podczas rodzinnego nabożeństwa. 

 
Czwartek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z Księgi Apokalipsy 21,5. Jak Jezus komentuje to, co 
powiedział Janowi? Wymyśl kilka prawdziwych i fałszywych twierdzeń na temat nieba. Sprawdź, czy twoja rodzina potrafi 
odróżnić, co jest prawdą, a co jest fałszem. 

● Pomyśl o tym, co robisz, gdy odwiedza cię przyjaciel. Czy twój czas w niebie będzie tylko wizytą? Jak myślisz, co Jezus 
robi, aby przygotować dla ciebie miejsce? 

● Zrób listę ludzi, których chcesz spotkać w niebie. Powiedz, dlaczego chcesz ich tam zobaczyć. 
 
Piątek 

● Dzisiaj witamy szabat. Jest to szczególny dzień, który należy spędzić z Jezusem. Pomóż swojej rodzinie przygotować się 
na ten dzień. 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z Księgi Apokalipsy 21,3. Kto mieszka 
w mieście? 

● Śpiewajcie pieśni uwielbienia dla Boga. 
● Dziękujcie Bogu za Jego wyjątkowy dzień, za Jego miłość i obietnicę niebios. 


