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GDY JEZUS PRZYJDZIE POWTÓRNIE 
 
 
Źródła: 
Księga Objawienia 7,9-17; rozdział 21; rozdział 22; Wielki bój, wyd. VIII, s. 445-449 (dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: 
„O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia” (Księga Izajasza 
38,20)  
 
Cele  
Dzieci: 
 Wiedzą, że Bóg dał nam Jezusa na wieczność. 
 Odczuwają chęć, by przyjąć Boże zaproszenie do wiecznego wielbienia Jezusa. 
 Reagują, postanawiając przyjąć Boże zaproszenie. 
 
Przesłanie 
Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będziemy żyli z Nim i wielbili Go przez wieczność.  

 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 

Przy końcu historii ziemi odkupieni śpiewają pieśń, którą uwielbiają śpiewać aniołowie. Jednak tym razem nie mówi 
ona o przyjściu Jezusa na ziemię, ale o tym, że wszyscy dążymy do tego, by być z Jezusem na wieki. W oparciu o Księgę 
Objawienia rozdziały 7, 21 i 22 lekcja opisuje chwałę, którą Boża resztka zanosi Barankowi, a także piękno nieba i nowej 
ziemi. 

 
Ta lekcja jest na temat uwielbienia 

Gdy przyjmujemy zaproszenie Jezusa, by wziąć za darmo dar „wody życia”, przyłączamy się do uwielbienia, które 
będzie naszą myślą przewodnią przez całą wieczność. Zauważ, że wszelkie uwielbienie w tym fragmencie (jak też wszelkie 
prawdziwe uwielbienie) koncentruje się wokół Jezusa. W niebie nie będziemy potrzebowali miejsc kultu, ponieważ Jezus 
BĘDZIE naszą świątynią. 

 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 

„Zbawca własnoręcznie wkłada korony chwały na głowy zwycięzców. Każdy otrzymuje koronę z 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 (...) zewsząd 
odzywają się głosy dziękczynienia” (Wielki bój, wyd. VIII, s. 445-446) (Miejsce i rok wydania). 

„Kiedy zgromadzą się wokół wielkiego białego tronu, niewypowiedziana radość napełni ich serca, ponieważ ujrzą 
nie tylko tych, których przyprowadzili do Pana, lecz dowiedzą się także, że osoby przez nich pozyskane dla Chrystusa 
pozyskały innych. Teraz wszyscy zbawieni składają swe korony u stóp Chrystusa, aby Go wielbić przez nieskończone 
eony wieczności” (tamże, s. 445-446). 

„Machając palmowymi gałązkami zbawieni śpiewają czystymi, miłymi i harmonijnymi głosami (...) «Zbawienie jest 
u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka». Wszyscy mieszkańcy niebios odpowiadają: «Amen! 
Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen» 
(Księga Objawienia 7,10.12)” (tamże, s. 448). 
 
Dekoracja sali 

Zrób scenerię „nieba”. Postaw „tron” w przedniej części pomieszczenia (ułóż na krześle białe prześcieradło). Dodaj 
błyszczącą, złotą koronę i harfę. Dodaj zieleń, kwiaty, zwierzęta, kosze owoców, itd.  



Zarys lekcji 
 
 Część lekcji Minuty Czynności Materiały 
 Powitanie  Przywitaj dzieci przy wejściu; 

zapytaj o ich radości i smutki. 
- brak 

1. Zajęcia 
wprowadzające - 
opcje 

do 10 a) Błyszczące, usiane gwiazdami 
korony 
 
 
 
 
b) Odświętne chorągiewki do 
machania 
 
 
c) Niebo jest darem 

- gruby żółty lub złoty papier, 
wzór korony (zob. s. 144), 
nożyczki, naklejki w kształcie 
gwiazd, taśma klejąca lub 
zszywacz 

- paski materiału, drążki lub 
patyczki, klej lub taśma 
klejąca, gałązki palmowe (do 
wyboru) 

- modelina 

* Śpiew, modlitwa i 
misja  

do 10 Wspólnota 
Piosenki 
Misja 
Dary 
 
Modlitwa 
 
*Ten punkt może być 
wykorzystany w każdym 
momencie w trakcie lekcji. 

- brak 
 
 
- pokryte złotem pudełko na 

dary 
- brak 

2. Lekcja biblijna do 20  Przedstawienie historii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiersz pamięciowy  
 
 
Studium Biblii 

- białe „szaty”, korony (zob. 
Zajęcia wprowadzające część 
A), gałązki palmowe lub 
odświętne chorągiewki (zob. 
Zajęcia wprowadzające część 
B), rytmiczne instrumenty 
muzyczne, rysunek nieba 

- kształty korony (zob. s. 144), 
papier, flamaster 

- Biblie, tablica kredowa lub 
tablica do suchych 
flamastrów, kreda lub 
flamaster 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 W jaki sposób wielbimy - Biblie, rysunki lub prawdziwe 
instrumenty muzyczne (do 
wyboru) 

4. Dzielenie się lekcją do 15 Jak wygląda wielbienie - papier, przybory plastyczne, 
płyta CD lub kaseta z muzyką 
chwalącą Boga i odtwarzacz 
(do wyboru) 

 
 
  



Prowadzenie lekcji 
 
POWITANIE  
 

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 wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE
 
Wybierz zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji.
 
a) Błyszczące, usiane gwiazdami korony 
 
Potrzebujesz:  

●  gruby żółty lub złoty papier 
●  wzór korony (zob. s. 144) 
●  nożyczki  
●  naklejki w kształcie gwiazd 
●  taśma klejąca lub zszywacz 

 
Przed lekcją zrób dla każdego dziecka kopię wzoru korony z grubego żółtego lub złotego papieru (zob s. 144). 
Rozdaj przybory i niech dzieci wytną korony, skleją je taśmą lub zszyją zszywaczem, żeby pasowały na głowę, i 

dodadzą naklejki w kształcie gwiazd. Zachowaj je do części Przedstawienie historii. Powiedz uczniom, że w niebie dostaną 
nowe imię (zob. Księga Objawienia 2,17). Nie będzie ono związane z naszym ziemskim charakterem, ale będzie 
odzwierciedlało Boży charakter (wyjaśnij znaczenie słowa charakter). Niech dzieci wybiorą imię, którym chciałyby zostać 
nazwane - takie, które odzwierciedla Boży charakter (Miłosierdzie, Łaska, Miłość, Przebaczenie, Prawda, Wiara, itd.). 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: O jakich imionach pomyśleliście? Co myślicie o tym, że Bóg nada wam 
nowe imię? Jak myślicie, jakie imię pokaże, że teraz odzwierciedlacie Boży charakter? Nasza dzisiejsza historia 
biblijna opowiada o tym, co się stanie, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. Werset pamięciowy daje nam wskazówkę. 
„O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia” (Księga 
Izajasza 38,20). Nasze przesłanie brzmi: 
 
Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będziemy żyli z Nim i wielbili Go przez wieczność.  

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
b) Odświętne chorągiewki do machania 
 
Potrzebujesz:  

●  paski materiału 
●  drążki lub patyczki 
●  klej lub taśma klejąca 
● gałązki palmowe (prawdziwe lub papierowe)  

 
Niech uczniowie wykonają odświętne chorągiewki, przyklejając klejem lub taśmą klejącą paski materiału do drążka 

lub patyczka (albo: rozdaj prawdziwe lub papierowe gałązki palmowe). Powiewajcie gałązkami palmowymi lub 
chorągiewkami, śpiewając ulubioną pieśń wielbiącą Boga. Zachowaj je do części Przedstawienie historii. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Jak według was będzie wyglądało wielbienie w niebie? Dzisiaj 
przeczytamy o życiu z Jezusem, gdy On przyjdzie powtórnie. Werset pamięciowy brzmi: „O Panie! Wybaw nas! A 
będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia” (Księga Izajasza 38,20). Nasze 
przesłanie brzmi: 
  
Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będziemy żyli z Nim i wielbili Go przez wieczność.  

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
c) Niebo jest darem 
 



Potrzebujesz:  modelina 
 

Daj każdemu z dzieci trochę modeliny. Poproś, żeby z niej zrobiły coś, co zobaczą w niebie, a co będzie darem od 
Boga. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Co w niebie będzie darem dla was od Boga? Pokażcie nam, co 
zrobiliście. Dzisiejsza historia biblijna opowiada o niebie i o tym, jak podziękujemy Bogu za wspaniałe dary, które 
ma dla nas, gdy Jezus przyjdzie powtórnie. Werset pamięciowy brzmi: „O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na 
strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia” (Księga Izajasza 38,20). Nasze przesłanie brzmi: 
 
Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będziemy żyli z Nim i wielbili Go przez wieczność.  

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
* ŚPIEW, MODLITWA I MISJA 
 
Wspólnota 

Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na 
początku lekcji. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z 
zeszłotygodniowych lekcji. Wspomnij o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj 
wszystkich gości. 
  
Piosenki 
Gdy spoglądam na ten świat… (pieśń nr 17) 
Daj Panu cześć (pieśń nr 18) 
Przyszliśmy tu (pieśń nr 4) 
 
Misja – Wykorzystaj historię misyjną. Zwróć uwagę na ludzi wielbiących Boga. 
 
Dary 
 
Potrzebujesz: pokryte złotem pudełko na dary 
 

Pokryj pudełko złotym materiałem. Powiedz: Dopóki nie dostaniemy się do nieba, jednym ze sposobów, dzięki 
którym możemy pokazać Jezusowi, że Go kochamy, jest składanie Mu naszych darów pieniężnych. 
 
Modlitwa 

Módl się, żeby każdy uczeń z twojej klasy szkoły sobotniej znalazł się w niebie z Jezusem i Go chwalił. 
 
 
LEKCJA BIBLIJNA 

Przedstawienie historii 
 
Potrzebujesz:  

●  białe „szaty” 
●  korony (zob. Zajęcia wprowadzające część A) 
●  gałązki palmowe lub odświętne chorągiewki (zob. Zajęcia wprowadzające część B) 
●  instrumenty muzyczne (zabawkowe lub rytmiczne) 
●  rysunek nieba 

 
UWAGA: Prezentacja tej lekcji będzie różniła się od zwykłej historii. Poświęć czas na dokładne jej przestudiowanie, zanim 
przedstawisz ją klasie. Opcjonalnie: niech mężczyzna ubrany jak Jan, który spisał Księgę Objawienia, przeczyta tekst w 
taki sposób, jak jest to pokazane. 
 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 

Powiedz: Przez kilka minionych tygodni uczyliśmy się o narodzinach małego Jezusa. Wiemy, że On żył i 
umarł na ziemi, abyśmy my mogli być zbawieni. W tym tygodniu dowiemy się, jak to będzie, gdy Jezus przyjdzie 
powtórnie. 

On zabierze nas, abyśmy żyli z Nim na Nowej Ziemi. Da nam białe szaty i korony - lepsze niż te, które 
zrobiliśmy. Niech dzieci założą swoje białe szaty (męskie białe koszulki lub koszule pod krawat), a potem spacerują, gdy 
będziesz umieszczać na ich głowach korony. 

Jezus zamierza dać nam gałązki palmowe, żebyśmy Go nimi chwalili. Rozdaj je lub wykorzystaj odświętne 
chorągiewki. Powiewajmy naszymi gałązkami palmowymi. On zamierza dać nam harfy i inne instrumenty, żebyśmy 



również Go nimi chwalili. Rozdaj instrumenty. Posłuchajmy, jak brzmią te instrumenty. Pozwól uczniom grać na nich 
przez kilka minut. 

Jezus da nam piękne miejsce do zamieszkania, wspaniałe jedzenie do jedzenia i czystą, słodką wodę do 
picia. Zwierzęta i ludzie będą żyć ze sobą w zgodzie. Pokaż rysunek nieba. 

Będziemy mieli wiele rzeczy, za które będziemy chwalili Boga. Poćwiczmy teraz nasze uwielbianie. Powiedz 
poniższe słowa w rytmiczny sposób. Przećwiczcie je kilka razy, aż dzieci będą mówiły je płynnie. 

 
Chwała i cześć i mądrość i dziękczynienie! 
I sława i moc i siła! 
Niech będzie naszemu Bogu na wieki wieczne! 
Amen! Amen! Amen! 
 
Wyjaśnij, że Biblia mówi, iż Bóg dał Janowi wizję nieba i że ty (lub „Jan, który spisał Objawienie”) przeczytacie ją 

tak, jak przedstawia to Biblia w Księdze Objawienia 7,9-17. Zachęć dzieci, żeby śledziły tekst w swoich Bibliach, gdy będzie 
on czytany na głos. 
 
Podsumowanie 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Wymieńcie niektóre rzeczy, które Jezus planuje dla nas, gdy pójdziemy 
do nieba? 

Jak myślicie, co w niebie będzie najlepsze? Wymieńcie niektóre sposoby wielbienia Jezusa w niebie? 
Jak myślicie, co będzie najlepszą częścią wielbienia Jezusa w niebie? 
Pamiętacie nasze przesłanie? Powiedzmy je razem: 
 

Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będziemy żyli z Nim i wielbili Go przez wieczność.  

 
Werset pamięciowy 
 
Potrzebujesz:  

●  kształty korony (zob. s. 144) 
●  papier  
●  flamaster 

 
Zrób sześć kopii wzoru korony (zob. Zajęcia wprowadzające część A) i napisz na każdej z nich jedną część zdania 

z wersetu pamięciowego. Pomieszaj korony i niech dzieci po kolei w małych grupach ułożą je w odpowiednim porządku. 
Powtarzaj aż dokładnie poznają werset, który brzmi: 

„O Panie! Wybaw nas! / A będziemy grać / na strunach / przed domem Pana / po wszystkie dni naszego 
życia” / (Księga Izajasza 38,20). 

Niech dzieci wymienią instrumenty strunowe, które znają. Zapytaj je, na których chciałyby grać, gdy dostaną się do 
nieba. 
 
Studium Biblii 
 
Potrzebujesz:  

●  Biblie 
●  tablica kredowa lub tablica do suchych flamastrów 
●  kreda lub flamaster 

 
Powiedz: Wiemy, że w niebie będziemy chwalić Boga. Będą też inne rzeczy, które będziemy robili. Spójrzcie 

do Księgi Izajasza 65,17-25, żeby o nich przeczytać. W trakcie czytania zrobimy ich listę. 
Poproś ochotników o przeczytanie po jednym wersecie. Dorośli pomagają, jeśli jest taka potrzeba. Rób listę tak, 

żeby wszyscy mogli ją widzieć. 
 
Podsumowanie 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Czego się dowiedzieliście? 
Jak myślicie, co najbardziej polubicie w niebie? 
Będzie tak wiele rzeczy do zobaczenia i do zrobienia. Co będzie najważniejsze i czego będziemy robili 

najwięcej? (wielbienie Jezusa) 
Powiedzmy jeszcze raz werset pamięciowy i nasze przesłanie: 
„O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia” 

(Księga Izajasza 38,20). 
 

Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będziemy żyli z Nim i wielbili Go przez wieczność.  

 



 ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
W jaki sposób wielbimy 
 
Potrzebujesz: biblię, instrumenty muzyczne (rysunek lub prawdziwe) 

 
Powiedz: Wiemy, że spędzimy wieczność, uwielbiając Jezusa. Dobrze jest jednak wielbić Go również teraz, 

gdy jesteśmy na ziemi. Biblia daje nam pewne wskazówki co do tego, w jaki sposób to czynić. Spójrzmy na nie. 
Pomóż dzieciom znaleźć i przeczytać Psalm 150. Jeśli to możliwe, pokaż instrumenty (lub ich rysunki). Psalm ten 

mówi o jednym sposobie wielbienia Boga, możemy Go jednak chwalić i wielbić na wiele różnych sposobów. 
Gdzie możemy wielbić Boga każdego dnia? (Wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy.) 
Czy wielbimy tylko w kościele? (Wielbimy Boga poprzez sposób, w jaki żyjemy, przez to, co robimy, śpiewając i 

dając nasze dary, itd.) 
Podzielmy się na pary. Niech każda para odegra jeden sposób wielbienia Boga. (Duża klasa: utwórz kilka 

małych grup. Każda grupa powinna mieć kogoś dorosłego do pomocy.) 
Sugestie: cieszenie się przyrodą, dziękowanie Bogu za pokarm, okazywanie posłuszeństwa i szacunku wobec 

rodziców i nauczycieli, śpiewanie pieśni, wykonywanie specjalnej muzyki w szkole sobotniej, modlitwa, opowiadanie 
komuś o tym, co Jezus zrobił dla ciebie, przekazywanie pieniędzy lub żywności na pomoc bezdomnym, czytanie Biblii, itd. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Jakie są jeszcze inne sposoby chwalenia Boga? 
Jaki będzie twój ulubiony instrument do wielbienia Boga w niebie? 
Jaka jest twoja ulubiona pieśń chwaląca Boga? Jak myślisz, jaka jest ulubiona pieśń Jezusa? 
Jak nasze wielbienie w niebie będzie różniło się od tego na ziemi? 
Jak możemy uczynić nasze wielbienie bardziej podobnym do tego niebiańskiego? 
Mamy prawie nowy rok. Czy słyszeliście ludzi mówiących o podejmowaniu noworocznych postanowień? 

Jest to zazwyczaj coś, co chcą zmienić albo robić lepiej, jak np. więcej ćwiczyć, więcej czytać Biblię, nie jeść tak 
wielu słodyczy, itd. Jakie będzie wasze noworoczne postanowienie dotyczące wielbienia? Być może będziesz 
musiał wyjaśnić, czym jest noworoczne postanowienie. 

Jeszcze raz powiedzmy nasze przesłanie: 
 

Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będziemy żyli z Nim i wielbili Go przez wieczność.  

Powiedzcie je razem ze mną. 
 
 DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 
Jak wygląda wielbienie 
 
Potrzebujesz:  

●  papier  
●  przybory plastyczne  
●  płyta CD lub kaseta z muzyką chwalącą Boga i odtwarzacz (do wyboru) 

 
Rozdaj papier i przybory plastyczne. Powiedz: Narysujcie siebie, jak wielbicie Boga w wasz ulubiony sposób 

tutaj na ziemi lub jak chcecie wielbić Go w niebie. Jeśli chcesz, puść muzykę uwielbienia w czasie, gdy dzieci będą 
pracowały. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Kto podzieli się z klasą swoim rysunkiem z klasą? 
Za co chcecie podziękować Bogu, gdy zobaczycie Go w niebie? 
Jak myślicie, czy kiedykolwiek wyczerpie się lista rzeczy, za które będziecie Mu dziękować? 
W jaki sposób będziemy wielbili Boga i Jezusa w niebie? 
W tym tygodniu podzielcie się z kimś waszym rysunkiem i opowiedzcie tej osobie, jak to będzie, gdy Jezus 

przyjdzie powtórnie, a także, jak zamierzacie wielbić i chwalić Go przez wieczność. Przypomnijcie jej, że Jezus 
jest naszym szczególnym darem od Boga. 

Jeszcze raz powiedzmy razem nasze przesłanie: 
 
Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będziemy żyli z Nim i wielbili Go przez wieczność.  

 
ZAKOŃCZENIE 
 
W krótkiej modlitwie podziękuj Jezusowi za obietnicę powtórnego przyjścia, za życie wieczne z Nim i za możliwość 
chwalenia i wielbienia Go przez wieczność. Poproś Go, żeby pomógł dzieciom przygotować się, żeby pójść do nieba z 
Jezusem.  



MATERIAŁ DLA DZIECI 
 
LEKCJA 13 
Gdy Jezus przyjdzie powtórnie 
 
UWIELBIENIE – Wielbimy Boga za dar Jezusa. 
 
Źródła: 
Księga Objawienia 7,9-17; rozdział 21; rozdział 22; Wielki bój, wyd. VIII, s. 445-449 (dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: 
„O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia” (Księga Izajasza 
38,20)  
 
Przesłanie 
Gdy Jezus przyjdzie powtórnie, będziemy żyli z Nim i wielbili Go przez wieczność.  

 
Czy możesz wyobrazić sobie wielbienie Boga przez wieczność? Wieczność oznacza, że to nigdy się nie skończy! 

Może teraz trudno jest to sobie wyobrazić. Ale to właśnie będziemy robili w niebie! Spójrzmy na pewną rodzinę, która 
gorąco pragnie, żeby Jezus przyszedł powtórnie. 
 

Beniamin uśmiechnął się, obserwując przesuwające się chmury w czasie spożywania posiłku podczas rodzinnego 
pikniku. Odwrócił się do swojego taty.  
- Ach, tato - powiedział. - Te chmury sprawiają, że myślę o przyjściu Jezusa! 
- Ja też!- zgodził się z nim tata.  

Rodzina wędrowała po górach. Teraz siedzieli na wielkim kamieniu obok rzeki i spożywali posiłek. 
- Chcę, żeby Jezus przyszedł i zabrał nas do nieba właśnie teraz! - wykrzyknął młodszy brat Beniamina, Bartek. 
- Ja też!- odpowiedziała mama z uśmiechem. 

Później, podczas nabożeństwa, przeczytali rozdziały siódmy, dwudziesty pierwszy dwudziesty drugi z Księgi 
Objawienia.  
- Biblia mówi, że Jezus stworzy nowe niebo i nową ziemię - rozpoczął tata. - A gdy przyjdzie powtórnie, będziemy mieszkali 
z Nim i wielbili Go przez wieczność! 
- I nie będzie tam żadnych łez, śmierci ani bólu - dodała mama.  
- Po prostu wyobraźcie to sobie! - kontynuował tata. - Nowe Jeruzalem będzie podobne do wielkiego kwadratu. Będzie 
miało dwanaście bram i dwanaście fundamentów. 
- Ach! Spójrzcie na te wszystkie drogie kamienie, które tworzą fundamenty! - wykrzyknął Beniamin. - Zielony jaspis, 
niebieski szafir, żółty chryzolit...  

Odczytał dalej nazwy dwunastu różnych kamieni.  
- A każda wielka brama będzie zrobiona z pojedynczej perły! 
- Pomyślcie jakie to będzie piękne - powiedziała mama. - Nie będzie tam świątyni lub kościoła. Jezus JEST świątynią. On 
zawsze będzie z nami. Nic nie może nas powstrzymać od bycia z Nim. 
- Lubię tę część - dodał tata. - Nie będziemy potrzebowali żadnych lamp ani świateł. Chwała Bożej obecności jest 
światłością. I nigdy więcej nie będzie tam nocy! 
- Nigdy więcej nie będę musiał mieć drzemki! - wtrącił się mały Bartek. 

Mama uśmiechnęła się. Wiedziała, że Bartek nie lubi drzemać. 
- Będą tam ludzie z każdego narodu na ziemi - dodał Beniamin. - Ci, którzy kochali Jezusa i byli Mu posłuszni. 

Tata przeczytał więcej z siódmego rozdziału Księgi Objawienia. Dowiedzieli się, co Jan mówi o ludziach w niebie. 
Śpiewając na chwałę Bogu, będą nosili białe szaty i powiewali gałązkami palmowymi. Wszyscy będą Mu dziękowali. Gdy 
skłonią się przed Jego tronem powiedzą: 

„Amen! 
Cześć i chwała 
i mądrość i dziękczynienie i sława 
i moc i siła 
Bogu naszemu na wieki wieczne. 
Amen!” 

- Och - dodała mama - rozdział dwudziesty drugi mówi, że rzeka życia wypływa od tronu Bożego i przepływa przez miasto. 
W jego centrum jest drzewo życia, którego pień znajduje się po obu stronach rzeki! Drzewo wydaje dwanaście różnego 
rodzaju owoców - inny w każdym miesiącu. Mmmm, nie mogę się doczekać! 

Tata kontynuował:  
- Nie będzie tam więcej żadnego grzechu. Zobaczymy twarz Boga i będziemy nosili Jego imię. I będziemy na zawsze żyli 
z Jezusem! 
- Chcę żeby Jezus już przyszedł! - zawołał Beniamin. 
- To samo powiedział Jan - wskazał tata. - Tak, przyjdź, Panie Jezu! 
- Tak, przyjdź, Panie Jezu! - powtórzył mały Bartek. 



A ty? Jezus mówi do ciebie: „Chodź! Chodź, napij się wody żywota! Chodź mieszkać ze Mną na wieki.” Bóg oferuje 
nam dar nieba i życia z Jezusem na wieki. Będzie to wspanialsze niż możemy to sobie wyobrazić. I będziemy często chcieli 
dziękować za to Bogu i Jezusowi. Tak, będziemy wielbili i chwalili ich na wieki. Nigdy się tym nie zmęczymy! 

 
 
Powiedz i zrób 
 
Sobota 

● Jeśli to możliwe, idź z rodziną w piękne miejsce w przyrodzie. Usiądźcie tam i przeczytajcie razem twoją lekcję. 
Jak różne będzie niebo od tej ziemi? W jaki sposób będziemy wielbili Boga? Jak długo? 

● Zaśpiewajcie kilka ulubionych pieśni wielbiących Boga. Potem naucz twoją rodzinę wersetu pamięciowego. 
Zapytaj: Kto chce się tam znaleźć? Poproś Jezusa, żeby cię przygotował. 

 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z Księgi Objawienia 7,9-17. Jaka jest twoja 
ulubiona część miasta? Co ludzie, którzy dzisiaj wielbią Boga powiedzą Mu w niebie? Co już nigdy się nie stanie? 

● Zaśpiewaj Jezusowi pieśni chwały, powiewając chustką lub gałązkami palmowymi. Podziękuj Jezusowi za 
obietnicę powtórnego przyjścia. 

● Podziel się z kimś rysunkiem, który zrobiłeś w szkole sobotniej (albo: narysuj, jak wielbisz Boga w niebie). 
Opowiedz tej osobie o niebie i Nowej Ziemi, a także o tym, co tam będziesz robił. Módl się dzisiaj za tą osobę. 

 
Poniedziałek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z Księgi Objawienia 7,9. Kim jest Baranek? 
Ilu ludzi będzie w niebie? Skąd przyjdą? Wymień tyle krajów, ile potrafisz. Potem spójrz na mapę świata. Ile 
krajów potrafisz policzyć? Czy w niebie będą ludzie z każdego kraju? 

● Zaśpiewajcie razem pieśń Cudowna łaska, szczególnie pierwsze i ostatnie wersety. Potem podziękuj Jezusowi 
za to, że oddał swoje życie, abyście ty i twoja rodzina mogli żyć z Nim przez wieczność. 

 
Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie dwudziesty pierwszy rozdział Księgi Objawienia. 
Opowiedz, jak życie w niebie będzie różniło się od życia tutaj na ziemi. Która zmiana podoba ci się najbardziej? 
Dlaczego w mieście nie ma świątyni ani kościoła? W jakiej księdze chcesz znaleźć swoje imię? Dlaczego? Opisz 
Nowe Jeruzalem. 

● Dowiedz się więcej o drogocennych kamieniach wspomnianych w wersetach 19 i 20 (podpowiedź: zajrzyj do 
encyklopedii lub pożycz książkę z biblioteki). 

● Podziękuj Jezusowi za obietnicę nieba i nowej ziemi. Powiedz Mu, dlaczego chcesz tam być. 
 
Środa 

● Razem z rodziną przeczytaj i omów dwudziesty drugi rozdział Księgi Objawienia. Opisz rzekę i szczególne 
drzewo. Dlaczego nie będziemy już więcej potrzebowali światła? Co Jezus mówi o tym, kiedy przyjdzie? Poproś 
każdą osobę, żeby odegrała coś, co chce robić w niebie. Zgadujcie, co to jest. Czego nie możesz robić teraz tutaj 
na ziemi? 

● Narysuj drzewo z dwunastoma różnymi rodzajami owocu. Pokaż je swojej rodzinie. Potem podziękuj Jezusowi 
za niebiański owoc, który obiecał dać, i owoce, którymi cieszysz się obecnie. 

 
Czwartek 

● Razem z rodziną przeczytaj fragmenty z Księgi Objawienia 2,17 i 21,7. Kto pójdzie do nieba, gdy przyjdzie Jezus? 
Poproś każdą osobę, żeby pomyślała o nowym imieniu, które Bóg mógłby jej dać, i powiedziała, dlaczego wybrała 
takie imię (będzie odzwierciedlało Boży charakter). Zrób listę pytań, które chciałbyś zadać Jezusowi, gdy 
pójdziesz do nieba. 

● Pomyśl o pięciu osobach, które chciałbyś widzieć w niebie razem z tobą. Zrób pięć gwiazd z papieru i daj jedną 
każdej osobie. Powiedz im, że chcesz, aby gdy przyjdzie Jezus, poszły do nieba razem z tobą. Módl się o każdą 
z nich dzisiaj i każdego dnia. 

 
Piątek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie Wielki bój, wyd. VIII, s. 444-445 (akapity 22-26 z 
rozdziału 40) (dodać miejsce i rok wydania). Czy chcesz tam być? 

● Powiedzcie razem werset pamięciowy, a potem posłuchaj muzyki na instrumencie strunowym. Zapytaj swoją 
rodzinę: Na jakim instrumencie chciałbyś grać obecnie? A w niebie? Jaki talent muzyczny chcesz mieć w niebie? 

● Zaśpiewaj kilka pieśni wielbiących Boga, a potem podziękuj Mu za dar nieba i obietnicę życia wiecznego. 


