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WIELBIJCIE GO! 
 

ŹRÓDŁA: Ap 5,11-13; 7,9-17 (zob. także Ps 84,1-4; Ps 100; Ps 150); Wielki Bój, rozdział 40: Wybawienie ludu 
Bożego. 
 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!”  
(Ps 100,1-2) 
 

GŁÓWNA PRAWDA Będziemy śpiewać pieśni uwielbienia dla Boga teraz i przez całą wieczność.  

CEL – dzieci Wiedzą, że odkupiony połączy się z całym stworzeniem, aby oddawać cześć Bogu w niebie.  
Odczuwają radość chwalenia Jezusa teraz i pragnienie śpiewu na chwałę Bogu w niebie.  
Reagują, chwaląc Boga i okazując wdzięczność za Jego dary miłości. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Niebo wypełnione jest głosami wielu aniołów, żywych stworzeń i starszych wokół tronu. Dziesięć 
tysięcy razy dziesięć tysięcy, a tysiące tysięcy śpiewają i krzyczą: „Godny jest Baranek, który został 
zabity, aby otrzymać moc i bogactwo i mądrość, i siłę i honor i chwałę i błogosławieństwo!”. Przez całą 
wieczność będziemy chwalić Boga za Jego dar zbawienia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 
 

TO JEST LEKCJA O: łasce. 
Boska obietnica życia wiecznego, Jego dar łaski dla nas, przywołuje pieśni uwielbienia ze strony 
wszystkich Jego stworzeń, w tym aniołów i ludzi, którzy zbierają się wokół Jego tronu w Nowej 
Jerozolimie. Rozpoczynamy te pieśni uwielbienia tutaj, przyjmując Jego dary i chwaląc Go za nie, 
ponieważ każdego dnia oferujemy Mu nasze uwielbienie.  
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„We wszystkich wiekach wybrani Zbawiciela kształceni byli w szkole doświadczeń. Na ziemi chodzili 
wąskimi ścieżkami, oczyszczani byli w ogniu prześladowań. Dla Chrystusa znosili sprzeciwy, 
nienawiść i oszczerstwa. Szli za Jezusem w bolesnych walkach, żyli w samozaparciu i doświadczali 
gorzkich rozczarowań. W praktyce poznali zło grzechu i jego siłę, a poczucie winy i nieszczęścia, jakie 
ze sobą niesie świadomość tak wielkiej ofiary poniesionej dla ich zbawienia, upokarza ich we własnych 
oczach i napełnia serca wdzięcznością  oraz chwałą, jakiej nie mogą odczuwać ci, którzy nigdy nie 
zgrzeszyli. Umiłowali wiele, bo wiele im wybaczono" (Wielki Bój, rozdział 40: Wybawienie ludu 
Bożego). (sprawdzić cytat) 
 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 10. 
  

 
 
  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

 
 
 
PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie realizację wybranej 
czynności wprowadzającej. 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 

Ø WIELBIMY GO 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- instrumenty 
perkusyjne 
(prawdziwe lub 
zabawkowe) 
 
 

Zaśpiewajcie jedną 
lub dwie ulubione 
pieśni pochwalne dla 
dzieci. Niech dzieci 
używają 
instrumentów. 

Zapytaj i pozostaw czas na odpowiedź: O czym myślicie, kiedy śpiewacie pieśni 
pochwalne? Jakie są niektóre słowa pochwały w pieśni, którą właśnie 
zaśpiewaliśmy? Jakie inne pieśni pochwalne lubicie śpiewać? Jak się czujecie, 
gdy śpiewacie te pieśni?  
Kiedy dotrzemy do nieba, nauczymy się wielu nowych pieśni. Będziemy śpiewać 
w chórze z ludźmi z całego świata. Myślicie, że to będzie szczęśliwy dzień? 
Chcecie tam być? Nasze przesłanie na dziś mówi: 
 

 
BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIEŚNI UWIELBIENIA DLA BOGA TERAZ I PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ. 
Powiedzmy to jeszcze raz. 
 
 

Ø INSTRUMENTY UWIELBIENIA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- puste pojemniki plastikowe z 
nakrętkami 
- małe kamienie lub suszone 
nasiona 
 - zdjęcia lub naklejki 
przedmiotów związanych z 
naturą 
- klej 
- nożyczki 

Powiedz: Dzisiaj wykonamy kilka 
instrumentów pochwalnych. Umieszczając 
w pojemniku małe kamyczki lub suche 
nasiona, a następnie zamykając go, 
stworzymy grzechotkę. Dźwięk grzechotki 
możemy zmienić w zależności od liczby 
dodawanych kamieni lub nasion. Możemy 
ozdobić zewnętrzną część grzechotki 
obrazami wspaniałych rzeczy, które stworzył 
Bóg. Kiedy wszyscy skończą, zaśpiewajcie 
Pójdźmy, śpiewajmy (pieśń nr 12). 

Zapytaj: Ilu z was gra na innych 
instrumentach? Lubicie śpiewać i 
chwalić Pana? Jak się z tym czujecie? 
Czy możecie być smutni i jednocześnie 
śpiewać pieśni pochwalne? Dlaczego? 
Kiedy śpiewamy pieśni pochwalne, 
pokazujemy Bogu, że Go kochamy. 
Kiedy dotrzemy do nieba, Bóg nauczy 
nas nowej pieśni uwielbienia. Naprawdę 
nie mogę się doczekać śpiewu w 
niebiańskim chórze, a wy? Dzisiejsze 
przesłanie mówi:  

 
BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIEŚNI UWIELBIENIA DLA BOGA TERAZ I PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ. 
Powiedzmy to jeszcze raz. 
 
 

Ø RESZTKA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- kawałek 
tkaniny 
- nożyczki 
 
 

Podaj szmatkę i nożyczki jednemu 
dziecku. Powiedz: Wytnij kawałek 
tego materiału i zachowaj go. Kiedy 
skończysz, podaj materiał, który 
został, i nożyczki osobie siedzącej 
obok ciebie. Kontynuuj, aż każdy 
będzie miał możliwość przecięcia 
kawałka materiału. 

Zapytaj: Czy każdy mógł pociąć kawałek materiału? Kto ma 
najmniejszy kawałek? Kto ma największy kawałek? Kto ma 
pozostałą część? Pokaż mi materiał, który pozostał. Czy ktoś wie, 
jak nazywa się ten kawałek materiału? Nazywa się to 
pozostałością. Oznacza to „resztki” lub „to, co zostało”. W naszej 
dzisiejszej lekcji usłyszymy o niebie, o wszystkich tysiącach 
ludzi, którzy będą tam chwalić Boga. Dowiemy się o małej grupie 
ludzi, którzy są nazywani resztką. Nasze przesłanie mówi: 

 
BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIEŚNI UWIELBIENIA DLA BOGA TERAZ I PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ. 
Powiedzmy to jeszcze raz. 
 
 



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 PIEŚŃ  

Jezu Chryste, Panie chwał (pieśń nr 101) 
Kiedyż ujrzę Pana (pieśń nr 192) 
Pójdźmy, śpiewajmy (pieśń nr 12) 
 

Ø DARY  
Powiedz: Składanie naszych darów jest jednym ze sposobów chwalenia Boga za Jego łaskę dla nas. Nasze dary pomagają 
szerzyć dobrą nowinę o łasce Bożej wśród ludzi w innych miejscach. 
 

Ø MODLITWA  
 

Materiały Przebieg 

- zapis nutowy dla każdego dziecka 
- klej 
- duża kartka papieru 

Daj każdemu z dzieci zapis nutowy. Zachęć je, aby napisały na nim lub narysowały coś, 
za co chcą podziękować i chwalić Boga. Przyklej notatki na dużym kawałku papieru 
i umieść je na ścianie. Kiedy się modlisz, wspomnij o tym, co napisały dzieci. 

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowania 

- tęczowe drewniane patyczki lub 
paski kolorowej bibuły 

Poproś, aby podczas czytania historii - za każdym razem, gdy wypowiadasz słowo 
„pochwała, chwała” itd.- dzieci machały kijami z tęczą lub tęczowymi paskami papieru.  

 
Ø OPOWIADANIE HISTORII  

 
Niebo jest pełne szczęścia i pieśni uwielbienia dla 

Boga. Wszyscy - zarówno ludzie, których zabrała ze sobą z 
ziemi, jak i aniołowie - tak bardzo Go kochają, że pragną Go 
chwalić. Wszyscy są bardzo szczęśliwi, że znajdują się w 
niebie. Również istoty  z innych światów przyłączają się do 
głosów oddających chwałę.  

Jedna specjalna grupa wychwala Boga bardziej niż 
jakakolwiek inna. Nazywa się je RESZTKĄ. RESZTKA 
oznacza resztę lub część, która pozostaje. Są to ludzie, którzy 
żyli i czekali na Jezusa, gdy przyszedł na ziemię po raz drugi. 
RESZTKA jest szczególna, ponieważ wrogowie Boga - szatan 
i jego zwolennicy - próbowali sprawić, aby przestała ona czcić 
Boga. Ale RESZTKA pozostała wierna. Tuż przed przyjściem 
Jezusa ludzie ci czuli się bardzo samotni. Uwierzyli jednak, że 
Bóg ich umiłował i nadal czekali, aż Jezus powróci.  

Teraz w niebie, RESZTKA śpiewa specjalną pieśń 
uwielbienia dla Jezusa. Stoi przed Jego tronem, aby przez 
cały czas Go chwalić. Ludzie ci wielbią Go na swoich harfach 
i innych instrumentach. Śpiewają pieśni pochwalne. Biblia 
obiecuje, że Bóg nauczy ich szczególnej pieśni, którą tylko oni 
będą w stanie zaśpiewać, ponieważ byli wierni aż do końca 
czasów przed przyjściem Jezusa. Jakie to wspaniałe! Bóg 
napisał specjalną pieśń dla tych, którzy są Mu wierni!  

RESZTKA śpiewa dla Niego, ponieważ wie, że złe 
rzeczy już więcej nie będą miały miejsca. Chwali Go, 

ponieważ wie, jak zły jest grzech i jak dobry jest Bóg. Wielbi 
Go, ponieważ posłał Jezusa, aby umarł za jej grzechy. Chwali 
Jezusa, ponieważ przyszedł na ziemię, aby żyć i umrzeć za 
grzeszników. Łączy się w tym uwielbieniu z każdym aniołem, 
którego Bóg obdarzył umiejętnością śpiewania: „Niech całe 
stworzenie wychwala Pana”. 

Nie musimy jednak czekać, aby śpiewać na chwałę 
Bogu. Możemy chwalić Go na ziemi już dzisiaj i każdego 
następnego dnia. Biblia mówi nam, że nie jesteśmy sami w 
wychwalaniu Boga. Tysiące aniołów czci Go przez cały czas. 
Ich ulubiona pieśń pochwalna mówi o Bożym darze łaski dla 
świata. Śpiewają oni głośnym chórem: „Godny jest Baranek, 
który został zabity za grzechy ludzi. On otrzymuje moc, 
bogactwo i mądrość i siłę, honor i chwałę i chwałę!”.  

Aniołowie, starsi i inni czekają, abyśmy dołączyli do 
ich wielbienia. Nie musimy jednak czekać, aż dotrzemy do 
nieba, aby chwalić Boga. Możemy robić to już teraz. Możemy 
Go chwalić, ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy. 
Możemy Go chwalić, ponieważ Jezus wraca, by zabrać nas 
do nieba. Możemy Go chwalić za naszych rodziców, 
nauczycieli, przyjaciół i krewnych. Możemy Go chwalić za 
nasze domy, jedzenie i ubrania. Możemy chwalić Boga za 
wszystko, co jest dobre; za wiele Jego darów miłości do nas. 

 
>> ROZWINIĘCIE  
 
Zapytaj: Czy możesz wyobrazić sobie coś jeszcze, za co możemy dzisiaj chwalić Boga?  
Jak się czujesz, wiedząc, że w czasie gdy mu chwalimy Boga na ziemi, tysiące aniołów chwalą Go w niebie?  
Dlaczego - według ciebie - resztka pragnie chwalić Boga bardziej niż ktokolwiek inny?  
Czy chciałbyś być jedną z osób należących do resztki? Powiedzmy wspólnie nasze dzisiejsze przesłanie: 
 
BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIEŚNI UWIELBIENIA DLA BOGA TERAZ I PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ. 



 
 
 

Ø WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Zapisz werset pamięciowy w miejscu, w którym wszyscy mogą go widzieć: „Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, 
przychodźcie przed oblicze jego z weselem!”  (Ps 100,1-2). 
 
Podziel dzieci na dwie lub trzy grupy (z dorosłym pomocnikiem w każdej z nich). Niech każda grupa spróbuje wymyślić melodię, 
której może użyć do zaśpiewania wersetu pamięciowego jako pieśni pochwalnej. Mogą skomponować własną melodię lub 
zaadaptować tę, którą już znają.  
 
 
 
 

Ø STUDIUM BIBLII  
 

Przebieg Rozwinięcie 
Połącz dzieci w pary (nieczytające z czytającymi; dorośli pomagają w miarę 
potrzeby). Niech każde dziecko weźmie do ręki swoją Biblię. Powiedz: 
„Wyciągnijcie miecze!”. Następnie powiedz odnośnik biblijny. Wydaj komendę: 
„Ładuj” - niech wszystkie dzieci zaczną jednocześnie szukać wersetów w Biblii. 
Dziecko, które jako pierwsze znajdzie fragment w Biblii, wstaje i czyta tekst. 
Następnie przejdź do następnego odnośnika i zrób to samo. 
Powiedz: Mamy wiele powodów, żeby chwalić Boga. Przeczytajmy w Biblii 
o sytuacjach, w których ludzie chwalili Boga. Podaj dzieciom wskazówki, 
a następnie przedstaw następujące teksty: 
 

● Łk 15,10: radowanie się w niebie nad grzesznikiem, który żałuje za 
grzechy  

● Wj 15,3: po przeprawie przez Morze Czerwone  
● Łk 1,57-64: narodziny Jana Chrzciciela  
● Mt 21,6-9: triumfalne wejście Jezusa do Jerozolimy  
● Łk 2,8-14: narodziny Jezusa  
● Mt 28,5-8: po zmartwychwstaniu.  
● Łk 2,25-29: Symeon w świątyni przy poświęceniu Jezusa 

Powiedz: Fragmenty te mówią nam 
zaledwie o kilku przypadkach, w których 
ludzie chwalili Boga. Czy możecie 
przypomnieć sobie inne historie biblijne o 
ludziach chwalących Boga za coś 
szczególnego? Zachęcaj do dyskusji. Czego 
możemy nauczyć się z tych tekstów na 
temat wychwalania Boga? (Zawsze 
możemy Go chwalić. Bóg jest z nami i jest 
zainteresowany wszystkim, co robimy. 
Możemy chwalić Go słowami, czynami, 
pieśniami itp.) Czy ludzie chwalą Boga tylko 
w sobotę? Tylko w kościele? Kiedy 
możemy chwalić Boga? (W każdej chwili.) 
Gdzie możemy Go chwalić? (Wszędzie.) 
Zapamiętajmy nasze przesłanie... 

 
BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIEŚNI UWIELBIENIA DLA BOGA TERAZ I PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ. 
Powiedzmy to razem. 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 

Ø BALONOWE UWIELBIENIE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- nadmuchany 
balon  
- dodatkowy balon 
 
 
 

Powiedz: Kiedy wychwalamy Boga, chcemy powiedzieć Mu, jak jest wielki 
i cudowny. Możemy chwalić Go na wiele różnych sposobów. Podaj kilka 
z nich? (Możemy o tym rozmawiać, modlić się o to, śpiewać i pisać o tym).  
Za co możemy chwalić Boga? Pomóż dzieciom wymienić wiele rzeczy. 
Zatrzymajmy się teraz i powiedzmy Bogu, jak jest wielki.  
Niech dzieci staną w kręgu. Wyjaśnijmy, że celem tego ćwiczenia jest 
powiedzenie Bogu, jaki jest wspaniały, przy jednoczesnym trzymaniu balona 
w powietrzu. Dzieci mogą dotykać go tylko wtedy, gdy wypowiadają słowa 
pochwały.  
Niech dorosły zacznie od słów: „Panie, jesteś wielki, ponieważ zawsze 
akceptujesz mnie takim, jakim jestem”, popychając balon do góry. Niech dzieci 
na zmianę wypowiadają słowa pochwały i znowu odpychają balon do góry. Jak 
najdłużej trzymajcie balon w powietrzu, wypowiadając słowa pochwały. Upewnij 
się, że każde dziecko dotknie balonu. 

Zapytaj: Czy był to fajny 
sposób chwalenia 
Boga? Czy łatwo było 
znaleźć rzeczy, za 
które można Go 
chwalić?  
Jak według was czuje 
się Bóg, słysząc nasze 
słowa uwielbienia? Jak 
my się czujemy, 
wielbiąc Go? 
Powiedzmy nasze 
przesłanie: 

 
BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIEŚNI UWIELBIENIA DLA BOGA TERAZ I PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ. 
 
 
 
 
 
 



 
DZIELENIE SIĘ 
 

Ø PARADA POCHWAŁ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- instrumenty 
rytmiczne 
(zabawkowe lub 
prawdziwe) 
 

Zorganizuj paradę pochwał - przy udziale członków 
dorosłej szkoły sobotniej. Niech dzieci trzymają w rękach 
instrumenty pochwalne i w rzędzie przemaszerują przez 
kościół, a potem razem z uczestnikami nabożeństwa 
zaśpiewają pieśni pochwalne, które śpiewaliście 
podczas modlitwy i wcześniejszych ćwiczeń. Wróćcie do 
swojej sali i wykonajcie ćwiczenie podsumowujące. 

Zapytaj: Co sądzisz o naszej paradzie 
pochwał? Jak zareagowali na nią ludzie 
w kościele? Czy wyglądali na smutnych? Co 
się dzieje, gdy zaczynamy chwalić Boga? 
(Wszyscy czują się lepiej.) Co możesz zrobić, 
jeśli w nadchodzącym tygodniu poczujesz się 
smutny? Powtórzmy nasze przesłanie: 

 
BĘDZIEMY ŚPIEWAĆ PIEŚNI UWIELBIENIA DLA BOGA TERAZ I PRZEZ CAŁĄ WIECZNOŚĆ. 
Powiedzmy to razem. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zbierz dzieci w kręgu. Dziękujcie Bogu za to, że tak wiele rzeczy, za które możemy Go chwalić. Módlcie się, aby Bóg zachował 
w waszych sercach pieśń uwielbienia, 

  



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

 
 

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

Tekst źródłowy: Ap 5,11-13; 7,9-17 (zob. także Ps 84,1-4; Ps 100; Ps 150); Wielki Bój, rozdział 40: Wybawienie ludu Bożego. 
Tekst pamięciowy: „Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!”  (Ps 
100,1-2). 
Główne przesłanie: Będziemy śpiewać pieśni uwielbienia dla Boga teraz i przez całą wieczność.  

 
 

WIELBIMY GO!  
 

Co twoja ulubiona pieśń mówi o Bożej miłości? Jak się czujesz, gdy ją śpiewasz? Gdy znajdziemy się w niebie, będziemy 
wspólnie śpiewali pieśni pochwalne. Jaką pieśń zaśpiewasz? Kto będzie śpiewał razem z tobą?  
 

Niebo jest pełne szczęścia i pieśni uwielbienia dla Boga. Wszyscy - zarówno ludzie, których zabrała ze sobą z ziemi, jak 
i aniołowie - tak bardzo Go kochają, że pragną Go chwalić. Wszyscy są bardzo szczęśliwi, że znajdują się w niebie. Również istoty  
z innych światów przyłączają się do głosów oddających chwałę.  

Jedna specjalna grupa wychwala Boga bardziej niż jakakolwiek inna. Nazywa się ją resztka. Resztka oznacza resztę lub 
część, która pozostaje. Są to ludzie, którzy żyli i czekali na Jezusa, gdy przyszedł na ziemię po raz drugi. Resztka jest szczególna, 
ponieważ wrogowie Boga - szatan i jego zwolennicy - próbowali sprawić, aby przestała ona czcić Boga. Ale resztka pozostała wierna. 
Tuż przed przyjściem Jezusa ludzie ci czuli się bardzo samotni. Uwierzyli jednak, że Bóg ich umiłował i nadal czekali, aż Jezus 
powróci.  

Teraz w niebie, resztka śpiewa specjalną pieśń uwielbienia dla Jezusa. Stoi przed Jego tronem, aby przez cały czas Go 
chwalić. Ludzie ci wielbią Go na swoich harfach i innych instrumentach. Śpiewają pieśni pochwalne. Biblia obiecuje, że Bóg nauczy 
ich szczególnej pieśni, którą tylko oni będą w stanie zaśpiewać, ponieważ byli wierni aż do końca czasów przed przyjściem Jezusa. 
Jakie to wspaniałe! Bóg napisał specjalną pieśń dla tych, którzy są Mu wierni!  

Resztka śpiewa dla Niego, ponieważ wie, że złe rzeczy już więcej nie będą miały miejsca. Chwali Go, ponieważ wie, jak zły 
jest grzech i jak dobry jest Bóg. Wielbi Go, ponieważ posłał Jezusa, aby umarł za jej grzechy. Chwali Jezusa, ponieważ przyszedł na 
ziemię, aby żyć i umrzeć za grzeszników. Łączy się w tym uwielbieniu z każdym aniołem, którego Bóg obdarzył umiejętnością 
śpiewania: „Niech całe stworzenie wychwala Pana”. 

Nie musimy jednak czekać, aby śpiewać na chwałę Bogu. Możemy chwalić Go na ziemi już dzisiaj i każdego następnego 
dnia. Biblia mówi nam, że nie jesteśmy sami w wychwalaniu Boga. Tysiące aniołów czci Go przez cały czas. Ich ulubiona pieśń 
pochwalna mówi o Bożym darze łaski dla świata. Śpiewają oni głośnym chórem: „Godny jest Baranek, który został zabity za grzechy 
ludzi. On otrzymuje moc, bogactwo i mądrość i siłę, honor i chwałę i chwałę!”.  

Aniołowie, starsi i inni czekają, abyśmy dołączyli do ich wielbienia. Nie musimy jednak czekać, aż dotrzemy do nieba, aby 
chwalić Boga. Możemy robić to już teraz. Możemy Go chwalić, ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy. Możemy Go chwalić, 
ponieważ Jezus wraca, by zabrać nas do nieba. Możemy Go chwalić za naszych rodziców, nauczycieli, przyjaciół i krewnych. 
Możemy Go chwalić za nasze domy, jedzenie i ubrania. Możemy chwalić Boga za wszystko, co jest dobre; za wiele Jego darów 
miłości do nas. Pomyśl o innych powodach, by wielbić Boga i zaśpiewaj teraz swoją ulubioną pieśń pochwalną! 
 
 
Sobota  

● Jeśli to możliwe, idź na spacer z rodziną. Wymień rzeczy, które widzisz i za które możesz chwalić Boga. Zatrzymajcie się 
i zaśpiewajcie kilka pieśni pochwalnych.  

● Kiedy wrócisz do domu, zrób listę ulubionych pieśni pochwalnych. Zaplanuj zaśpiewanie ich wszystkich podczas 
nabożeństw w tym tygodniu.  

● Podziękuj Bogu za to, co widziałeś podczas spaceru.  
 
Niedziela  

● Wspólnie z rodziną znajdźcie w Biblii Księgę Apokalipsy. Spójrz na pierwszy rozdział, aby odkryć, kto ją napisał. 
Przeczytajcie i omówcie fragment z Księgi Apokalipsy 5,11-12. Ilu chwalących Boga aniołów zostało tutaj wymienionych? 
Co oni mówią?  

● Wsyp do naczynia trochę soli. Czy można policzyć wszystkie jej ziarna? Czy Jan mógł czuć się podobnie jak ty, teraz gdy 
zobaczył wszystkich aniołów?  

● Narysuj aniołka. Napisz swój werset z pamięciowy wokół krawędzi obrazu.  
 
Poniedziałek  

● Razem z rodziną przeczytaj fragment z Księgi Apokalipsy 15,2-3. Przedyskutujcie go. Kim jest ta wyjątkowa grupa ludzi? 
Za co chwali Boga? Zapytaj rodzinę: Dlaczego ta grupa nazywana jest resztką? Spójrz na słowo „resztka” w słowniku. 
Powiedz rodzinie, co to znaczy.  

● Wspólnie zaśpiewajcie pieśń uwielbienia, a następnie chwalcie Boga, ponieważ On nigdy nie zostawi swego ludu samemu 
sobie.  

 
 
 



Wtorek 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów Ps 100. Znajdź co najmniej cztery słowa, które mówią o tym, za co 

można chwalić Boga. 
● Poproś każdego członka rodziny, aby napisał psalm uwielbienia i podzielił się nim.  
● Chwalmy Boga za to, że mamy Biblię, którą możemy czytać. 
● Zaśpiewajcie swoje ulubione pieśni pochwalne.  

 
Środa  

● Naucz swoją rodzinę wersetu pamięciowego. Śpiewajcie ulubione pieśni pochwalne.  
● Podczas rodzinnego nabożeństwa ponownie przeczytajcie Ps 100. Poproś każdego członka rodziny o napisanie zdania 

pochwalnego, z którego utworzycie rodzinny psalm pochwalny. Niech pierwsze i ostatnie zdanie brzmi: „Chwalmy Pana!”. 
Umieść zdania swojej rodziny pośrodku. Następnie przeczytaj psalm na głos. Umieść go tam, gdzie wszyscy codziennie 
będą go wiedzieć.  

 
Czwartek 

● Narysuj koło, a w nim uśmiechniętą buzię. Narysuj kolejny krąg ze smutną miną. Razem z rodziną przygotuj listę powodów, 
które sprawiają, że możesz być szczęśliwy. Zrób także listę rzeczy, które sprawiają, że jesteś smutny. Czego chcesz się 
pozbyć?  

● Przeczytajcie wspólnie fragment z Księgi Apokalipsy 15,3. Jaka jest nazwa pieśni, którą śpiewa resztka? Otwórz Biblię na 
Księdze Wyjścia 15,1-18 i przeczytaj pieśń Mojżesza. Kiedy ją zaśpiewał? Czy potrafisz przypomnieć sobie doświadczenie, 
w czasie którego twoja rodzina czuła, że Bóg ich uratował?  

● Chwalcie Boga za Jego ochronę. 
 
Piątek  

● Podczas rodzinnego nabożeństwa podziel się swoją lekcją z rodziną Kiedy wypowie wyraz „chwała” i podobne, wstań 
i zaklaszcz. Poproś członków rodziny, aby zrobili to samo.  

● Przeczytajcie wspólnie psalm pochwalny napisany przez twoją rodzinę.  
● Zaśpiewajcie ulubione pieśni pochwalne. Przypomnij sobie werset pamięciowy. 
● Chwalcie Boga za rozpoczęcie Jego specjalnego dnia - szabatu. 

 
 
 


