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OD SMUTKU DO RADOŚCI 

 
Źródła: Ewangelia Łukasza 7,11-17; Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 225-226. 
 
Wiersz pamięciowy: „Ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku” (Księga Jeremiasza 31,13). 
 
Cele  
Dzieci: 
 Wiedzą, że Jezus odczuwa nasz smutek i ból. 
 Odczuwają, że Jezus chce obrócić nasz smutek w radość. 
 Reagują poprzez dziękczynienie dla Boga za miłość i troskę o nas w czasie smutku. 
 
Przesłanie 
Jezus daje swoją miłość i łaskę za darmo. 

 
PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ 
 
Spojrzenie na lekcję biblijną 

Zbliżając się do małego miasteczka Nain, Jezus i jego uczniowie napotykają kondukt żałobny jedynego syna 
mieszkającej w tym mieście wdowy. Jezus współczuje kobiecie i mówi jej, żeby nie płakała. Potem podchodzi do noszy, 
dotyka ich i nakazuje pozbawionemu życia młodemu człowiekowi, żeby wstał. Chłopiec natychmiast siada i zaczyna 
mówić. Potem Jezus oddaje młodego człowieka jego matce i dochodzi do radosnego spotkania. Świadkowie tego 
zdarzenia są zdumieni i nazywają Jezusa prorokiem posłanym od Boga, aby pomóc Jego ludowi. Jest to pierwszy opis 
zmartwychwzbudzenia w czasie pobytu Jezusa na ziemi. 

 
Ta lekcja jest na temat łaski 

Wdowa nie prosiła Jezusa o pomoc. To On sam - pełen współczucia, dobrowolnie, bez zastrzeżeń i dopominania 
się - zadziałał, by przywrócić jej syna, który był jedynym źródłem wsparcia, jakie miała. Dobra nowina jest taka, że Jezus 
przyszedł, by pomóc swojemu ludowi, a my powinniśmy wysławiać Go za to objawienie Jego mocy. 

 
Pogłębienie wiedzy nauczyciela 

Żydzi wynajmowali flecistów oraz żałobników, którzy mieli lamentować, kiedy ktoś umarł. Osoba w żałobie 
rozdzierała swoje szaty. Istniało trzydzieści dziewięć zasad mówiących o tym, w jaki sposób żałobnicy mieli to robić! Syn 
wdowy znajdował się prawdopodobnie w długim wiklinowym koszu, takim jak te używane w czasach Nowego 
Testamentu do przenoszenia zmarłych na miejsce pochówku. Synowie byli ważni dla kobiet, szczególnie dla wdów, 
ponieważ ich odpowiedzialnością było troszczenie się o matkę. Jest to pierwszy przypadek, gdy Jezus wzbudza kogoś z 
martwych (por. The SDA Bible Commentary, tom 5, s. 757; The SDA Bible Commentary, tom 8, s. 767). 

„Dotknięcie noszy przez Jezusa było dla niosących trumnę znakiem, by się zatrzymali. Według prawa 
Mojżeszowego, jakikolwiek kontakt ze zmarłym, np. dotknięcie noszy, przynosił ceremonialne skalanie na siedem dni (...) 
Jednak dla Jezusa, który nie znał grzechu ani skalania, i który jest Źródłem życia, nie mogło wyniknąć z tego żadne 
skalanie” (The SDA Bible Commentary, tom 5, s. 757). 

„Był to istotnie widok wywołujący współczucie. Zmarły był jedynym synem wdowy, a teraz miała ona złożyć w 
grobie swą ostatnią podporę i pocieszenie na ziemi. «A gdy Pan ją zobaczył, użalił się nad nią». Gdy tak szła na oślep, 
płacząc i nie dostrzegając obecności Chrystusa, podszedł do niej bliżej i rzekł z tkliwością: «Nie płacz». Jezus zamierzał 
zmienić jej smutek w radość, ale mimo to nie mógł powstrzymać się od wyrażenia swego serdecznego współczucia” 
(Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 225) (dodać miejsce i rok wydania). 

 
Dekoracja sali 

Patrz lekcja 5.  



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) Paliwo życia 
b) Boża miłość 

- papier, ołówki 
- brak 

* Śpiew, modlitwa i misja  do 10 Wspólnota 
Piosenki 
Misja 
Dary 
Modlitwa 
 
*Ten punkt może być 
wykorzystany w każdym 
momencie w trakcie lekcji. 

- brak 
 
 
- pudełko na dary 
- brak 

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

- duży kosz lub pudełko 
- brak 
- Biblie 

3.  Zastosowanie lekcji do 15 Scenariusze - brak 
4. Dzielenie się lekcją do 15 Tablica nagrobna - szary lub biały papier, wzór 

tablicy nagrobnej (zob. s. 
141), szare kredki (do 
wyboru), nożyczki, werset 
pamięciowy umieszczony w 
widocznym dla wszystkich 
miejscu 

 
  



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 takie zajęcia, które są najbardziej odpowiednie w waszej sytuacji. 
 
a) Paliwo życia 
 
Potrzebujesz: papier, ołówki 
 

Poproś dzieci, żeby narysowały lampę lub samochód i pomyślały o tym, co sprawia, że lampa świeci, a samochód 
jeździ. 
 
Podsumowanie  

Niech dzieci podzielą się swoimi rysunkami z klasą. Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Czego potrzebujecie, 
żeby lampa lub samochód zadziałały? Tak jest, mocy. Co daje im moc? (elektryczność, nafta, butan, benzyna, itd.) 
Co się dzieje, gdy brakuje paliwa? W czym Boża miłość podobna jest do elektryczności lub benzyny? Bez Bożej 
mocy jesteśmy jak niepodłączona lampa lub samochód bez paliwa. 

Dzisiejsza historia opowiada o młodym mężczyźnie, w którego ciele wyczerpało się „paliwo”. Umarł, ale 
miłość i moc Jezusa przyniosły radość jego matce. Nasz werset pamięciowy brzmi: „Ich żałobę obrócę w 
wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku” (Księga Jeremiasza 31,13). Dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 
Jezus daje swoją miłość i łaskę za darmo. 

Powiedzcie to razem ze mną. 
 
b) Boża miłość 
 

Utwórz pary. Zapisz na tablicy zdanie: „Okazuję współczujcie, gdy…”. Zapytaj: Czy wiecie co oznacza 
współczucie? Dokładnie. Współczucie to odczuwanie smutku i żalu wraz z osobą, której pragniemy pomóc w 
trudnej chwili. W jaki sposób możemy je okazywać? Spróbujcie przez chwilę o tym pomyśleć. Dokończcie 
zdanie: „Okazuję współczucie, gdy...”. Wymieńcie się swoimi odpowiedziami. Gdy skończycie, podzielcie się 
nimi z resztą grupy.  

 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Wykonaliście naprawdę dobrą robotę, kończąc to zdanie! Jak więc 
możemy okazać współczucie?  

W naszej dzisiejszej historii zobaczymy pełnego współczucia i miłości Jezusa, który zobaczył kondukt 
pogrzebowy. Nasz werset pamięciowy brzmi: „Ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich 
smutku” (Księga Jeremiasza 31,13). Dzisiejsze przesłanie brzmi: 
  
Jezus daje swoją miłość i łaskę za darmo. 

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 
Chodzić wciąż z Panem (pieśń nr 368) 
Droga, prawda, życie (pieśń nr 303) 
Kocham Zbawcę (pieśń nr 312) 
 
Misja - Wykorzystaj historię misyjną. 
 
Dary 
Potrzebujesz: pudełko na dary 

Kontynuuj zbieranie darów do pudełka z darami.  
 
Modlitwa 

Podziękuj Bogu za Jego dar dla nas – Jezusa – i za miłość Jezusa, którą otrzymujemy za darmo. Podziękuj Mu, 
że możemy opowiadać innym o Jego miłości. 
 
 
LEKCJA BIBLIJNA 

Przedstawienie historii 
Potrzebujesz: duży kosz lub pudełko 
Postacie: kilka osób „niosących trumnę”. 
 

Niech kilkoro dzieci naśladuje niosących trumnę, dźwigając duży, długi kosz w kierunku przedniej części pokoju. 
Powiedz: Chcę, żebyście za każdym razem, gdy w historii powiem coś smutnego, wycierali wasze oczy, 

jakbyście płakali. Natomiast zawsze, gdy powiem coś wesołego, machajcie rękami w powietrzu. Przeczytaj lub 
opowiedz historię. 

Jezus i Jego przyjaciele szli zakurzoną drogą, rozmawiali i razem się śmiali. Przed nimi leżało Nain, a ścieżka 
była wyboista i miejscami skalista, ponieważ prowadziła do niewielkiej górskiej wioski. Po drodze Jezus opowiadał 
ludziom dobrą nowinę o Bożej miłości, a także uzdrawiał chorych, którzy zostali do Niego przyniesieni.  

Zbliżając się do Nain, szczęśliwa grupa zatrzymała się, skłoniona do milczenia przez smutny orszak 
opuszczający bramy miasta. Jezus zmarszczył brwi. Gdy pochód podszedł bliżej, Jezusowi i Jego przyjaciołom 
powiedziano, że pewna wdowa straciła swojego jedynego syna. Jezus spojrzał na tę matkę ze złamanym sercem. Jego 
własne serce było złamane, kiedy patrzył na tę głęboko cierpiącą kobietę. Wiedział, że to śmierć syna spowodowała tak 
wielki smutek. Wiedział także, że odkąd zmarł jej mąż, syn był jedyna osobą, która mogła zatroszczyć się o swoją matkę. 
A teraz pozostanie pewnie w nędzy i bez dachu nad głową. 

Podchodząc do niej, łagodnie powiedział:  
- Nie płacz.  

Potem zwrócił się w kierunku otwartej trumny. Niosący ją mężczyźni, zatrzymali się, gdy Jezus położył na niej 
swoją rękę. Wszyscy niecierpliwie czekali, żeby zobaczyć, co zrobi. 

Patrząc na nieruchome ciało, Jezus powiedział:  
- Młodzieńcze, tobie mówię: Wstań! - Jego mocny głos uciszył płaczący tłum.  

I nagle, syn wdowy usiadł i zaczął mówić! 
- Oto twój syn! - powiedział Jezus do zdumionej matki.  

Kobieta i jej syn mocno się uścisnęli, a łzy smutku sprzed kilku minut zamieniły się we łzy radości! 
Ci, którzy widzieli, co się stało, byli zdumieni i zaczęli chwalić Boga. A wieści o Jezusie, który rozwiązał 

pogrzebowy orszak, rozeszły się daleko i szeroko! Ludzie nigdy nie słyszeli o takim wydarzeniu. Jednak ci, którzy tam 
byli, i widzieli, co się stało, opowiadali o tym innym. 

To był pierwszy raz, gdy Jezus będąc na ziemi, przywrócił umarłego do życia. On ma do nas taką samą miłość 
jak ta, którą okazał wdowie i jej synowi. Chociaż ona nie prosiła Go o pomoc, On zauważył jej łzy i cierpiące serce i użalił 
się nad nią. Jego miłość do niej i zainteresowanie jej cierpieniem sprawiły, że dokonał cudu. Obrócił jej smutek w radość. 

Jezus może obrócić również nasz smutek w radość. A gdy przyjdzie powtórnie, na całym świecie zapanuje 
radość. W tym czasie wyprowadzi z grobów wielu tych, którzy przed śmiercią oddali Mu swoje serca. Cóż to będzie za 
dzień radości! Matki, ojcowie, chłopcy i dziewczęta będą znowu razem, by już na zawsze żyć z Jezusem! 
 
Podsumowanie 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Czy nasza dzisiejsza historia mówi coś na temat tego, czy wdowa 
wierzyła w Boga? 

Czy kobieta prosiła Jezusa o pomoc? Dlaczego więc jej pomógł? Daj czas na odpowiedź. Tak, ponieważ On 
kocha pomagać ludziom i ofiarowywać im różne dary. 

Czy jesteśmy w stanie zrobić coś, żeby zasłużyć na miłość Jezusa lub Jego pomoc? Dlaczego mimo tego 
On nam pomaga? 

Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie, a Ja was zbawię”. Jak możecie przyjść do Jezusa? 
Kiedy zobaczymy, jak moc Jezusa przywraca ludziom życie? Dlaczego On to zrobi? Pamiętajmy nasze 

przesłanie... 
 
Jezus daje swoją miłość i łaskę za darmo. 



Werset pamięciowy 
 

Powtarzajcie werset pamięciowy kilka razy, wykorzystując następujące czynności. 
 
Ich żałobę   - zróbcie smutną minę i potrzyjcie oczy, jakbyście płakali. 
obrócę    - wskażcie w górę. 
w wesele,   - uśmiechnijcie się. 
pocieszę   - obejmijcie się ramionami, jakbyście się przytulali. 
ich    - wskażcie na innych. 
i rozweselę   - sięgnijcie ponad głowę i uśmiechnijcie się. 
po ich smutku  - zróbcie smutną minę i potrzyjcie oczy, jakbyście płakali. 
Księga Jeremiasza 31,13 - złączcie i otwórzcie dłonie jak książkę. 
 

 
Studium Biblii 
 
Potrzebujesz: Biblie 

 
Powiedz: Biblia opowiada także o innych sytuacjach, w których Jezus przywrócił komuś życie. Znajdźmy 

opis dwóch takich przypadków. Gdy przeczytacie te fragmenty, pomyślcie o tym, co się wydarzyło. W jaki 
sposób Jezus obrócił smutek w radość? Bądźcie gotowi, aby o tym opowiedzieć. 

Poproś ochotników, żeby przeczytali poniższe teksty. Niech dorośli pomogą, jeśli jest taka potrzeba. 
Ewangelia Mateusza 9,18,19.23-25 (córka przełożonego synagogi) 
Ewangelia Jana 11,38-44 (Łazarz) 

 
Podsumowanie 

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Kto został przywrócony do życia? 
Dlaczego Jezus postanowił wzbudzić te osoby z martwych? Jak myślisz, co czuły ich rodziny? 
Kto jedynie ma moc przywracać do życia? Bardzo się cieszę, że On jest wszechmogący, a wy? 
Kiedy Jezus ponownie przywróci ludzi do życia? (Gdy przyjdzie powtórnie, wzbudzi z martwych tych, którzy 

umarli, wierząc w Niego.) Czy wtedy smutki zostaną obrócone w radość? 
Jezus daje nam dzisiaj swoją miłość tak, jak dawał ją ludziom w czasach Biblii. On chce nas zbawić i 

obrócić nasze smutki w radość.  
Jeszcze raz powiedzmy nasze przesłanie: 
 

Jezus daje swoją miłość i łaskę za darmo. 

 
ZASTOSOWANIE LEKCJI 
 
Scenariusze 
 

Powiedz: Proszę, odpowiedzcie na pytania zawarte na końcu każdego scenariusza. Wykorzystaj poniższe 
scenariusze lub inne bardziej odpowiednie do twojej sytuacji. 

 
1. Rodzice Krysi rozwodzą się. Widzisz ją w szkole i wiesz, że jest smutna. Co możesz zrobić, żeby ją 

pocieszyć? Co Bóg może zrobić? 
 
2. Tata Tomka stracił pracę. Szuka innej, ale trudno mu ją znaleźć. W tym czasie rodzina musi oszczędzać, 

więc Tomek nie może przyłączyć się do ciebie w wyprawie na kiermasz. Co możesz zrobić, żeby pomóc mu w 
jego smutku? Co Bóg może zrobić? 

 
3. Kilka dni temu zmarł dziadek Krzysia. Krzyś uczestniczy dzisiaj w szkole sobotniej. Co możesz zrobić, 

żeby go pocieszyć? Co Bóg może zrobić? 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: Czy Jezus odczuwał ból wdowy? (tak) 
Czy ty odczuwasz ból innych, gdy cierpią, są smutni lub samotni? Czy jest to łatwe czy trudne? 
Jak możesz przynosić innym radość w ich smutku? Gdy to robisz, okazujesz empatię. Empatia to 

świadomość tego, co czuje ktoś inny. 
Jezus odczuwa wobec nas empatię. Ponieważ nas kocha, troszczy się, gdy jesteśmy smutni. Chce 

obrócić nasze smutki w radość. 
Jeszcze raz powiedzmy nasze przesłanie: 

 
Jezus daje swoją miłość i łaskę za darmo. 

 



DZIELENIE SIĘ LEKCJĄ 
 
Tablica nagrobna 
 
Potrzebujesz:  

●  szary lub biały papier 
●  wzór tablicy nagrobnej (zob. s. 141) 
●  szare kredki (do wyboru) 
●  nożyczki  
●  werset pamięciowy 

 
Wykorzystaj wzór tablicy nagrobnej (zob. s. 141) - zrób kopię dla każdego dziecka na szarym lub na białym 

papierze (niech dzieci pokolorują białą kartkę na szaro). 
Powiedz: Zróbmy tablicę nagrobną, żeby przypominała nam o synu wdowy z Nain! Jak myślicie, jakie 

napisy powinny znaleźć się na naszych tablicach nagrobnych? (Wzbudzony z martwych przez Jezusa; oczekujący 
na powrót Jezusa, itd.) 

Napisz werset pamięciowy tak, żeby wszyscy mogli go zobaczyć. Niech dzieci przepiszą go na tylnej stronie 
tablicy nagrobnej, potem pokolorują litery na przedzie i wytną tablicę. 
 
Podsumowanie  

Daj czas na odpowiedź, gdy zapytasz: O czym mówi tablica nagrobna na przedniej stronie? (GRACE – God’s 
Riches At Christ’s Expense – Boże bogactwa na koszt Chrystusa; ŁASKA – .............) (czegoś tu brakuje?) Co to 
znaczy? (Bóg daje nam wiele błogosławieństw; Bóg daje życie wieczne, ponieważ Jezus za nas umarł; Jezus zapłacił 
cenę za nasze grzechy; Boża łaska daje nam to, na co nie zasługujemy; Chrystus umarł na krzyżu, abyśmy my nie 
musieli, itd.). 

Ponieważ Bóg bardzo nas kocha, chce przynieść nam radość zamiast smutku, tak jak Jezus zrobił to dla 
wdowy z Nain. 

Boża łaska oznacza, że na nią nie zasługujemy, nie możemy na nią zarobić ani jej kupić, lecz Bóg daje ją 
za darmo każdemu, kto kocha i przyjmuje Go jako swojego Zbawiciela. Czy Go kochasz? Czy chcesz, żeby inni 
wiedzieli o Jego miłości i łasce? 

W nadchodzącym tygodniu podziel się twoją tablicą nagrobną z kimś, kto wydaje ci się smutny. Opowiedz 
tej osobie o wdowie z Nain i jej synu. Powiedz jej o tym, że Jezus także jej smutek chce obrócić w radość. 

Ostatni raz powiedzmy razem nasze przesłanie: 
 
Jezus daje swoją miłość i łaskę za darmo. 

 
ZAKOŃCZENIE  
 
Wypowiedz krótką modlitwę: Dziękuję Ci, Boże, za to, że dajesz nam za darmo Twoją miłość i łaskę. Wiemy, że 
odczuwasz nasze smutki i troszczysz się o nas. Kochamy Cię. Amen. 
 
  



MATERIAŁ DLA DZIECI 
 
LEKCJA 7 
Od smutku do radości 
 
ŁASKA – Boża miłość jest darem. Nie możemy na nią zapracować ani jej kupić. 
 
Źródła: 
Ewangelia Łukasza 7,11-17; Życie Jezusa, wyd. VIII, s. 225-226 (dodać miejsce i rok wydania). 
 
Wiersz pamięciowy: 
„Ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę po ich smutku” (Księga Jeremiasza 31,13). 
 
Przesłanie 
Jezus daje swoją miłość i łaskę za darmo. 

 
Pewnego dnia Jaś znalazł automat do sprzedaży, który dawał mu cukierki bez wkładania do niego pieniędzy! To 

było świetne – dopóki jego tata nie zobaczył, co się dzieje i nie kazał mu oddać cukierków sprzedawcy. Wszyscy lubimy 
dostawać dobre rzeczy za darmo. Cóż, czy wiedziałeś, że Jezus daje nam swoją miłość i łaskę za darmo? A to jest 
lepsze niż cukierki! 
 

Jezus i Jego przyjaciele szli zakurzoną drogą, rozmawiali i razem się śmiali. Przed nimi leżało Nain, a ścieżka 
była wyboista i miejscami skalista, ponieważ prowadziła do niewielkiej górskiej wioski. Po drodze Jezus opowiadał 
ludziom dobrą nowinę o Bożej miłości, a także uzdrawiał chorych, którzy zostali do Niego przyniesieni.  

Zbliżając się do Nain, szczęśliwa grupa zatrzymała się, skłoniona do milczenia przez smutny orszak 
opuszczający bramy miasta. Jezus zmarszczył brwi. Gdy pochód podszedł bliżej, Jezusowi i Jego przyjaciołom 
powiedziano, że pewna wdowa straciła swojego jedynego syna. Jezus spojrzał na tę matkę ze złamanym sercem. Jego 
własne serce było złamane, kiedy patrzył na tę głęboko cierpiącą kobietę. Wiedział, że to śmierć syna spowodowała tak 
wielki smutek. Wiedział także, że odkąd zmarł jej mąż, syn był jedyna osobą, która mogła zatroszczyć się o swoją matkę. 
A teraz pozostanie pewnie w nędzy i bez dachu nad głową. 

Podchodząc do niej, łagodnie powiedział:  
- Nie płacz.  

Potem zwrócił się w kierunku otwartej trumny. Niosący ją mężczyźni, zatrzymali się, gdy Jezus położył na niej 
swoją rękę. Wszyscy niecierpliwie czekali, żeby zobaczyć, co zrobi. 

Patrząc na nieruchome ciało, Jezus powiedział:  
- Młodzieńcze, tobie mówię: Wstań! - Jego mocny głos uciszył płaczący tłum.  

I nagle, syn wdowy usiadł i zaczął mówić! 
- Oto twój syn! - powiedział Jezus do zdumionej matki.  

Kobieta i jej syn mocno się uścisnęli, a łzy smutku sprzed kilku minut zamieniły się we łzy radości! 
Ci, którzy widzieli, co się stało, byli zdumieni i zaczęli chwalić Boga. A wieści o Jezusie, który rozwiązał 

pogrzebowy orszak, rozeszły się daleko i szeroko! Ludzie nigdy nie słyszeli o takim wydarzeniu. Jednak ci, którzy tam 
byli, i widzieli, co się stało, opowiadali o tym innym. 

To był pierwszy raz, gdy Jezus będąc na ziemi, przywrócił umarłego do życia. On ma do nas taką samą miłość 
jak ta, którą okazał wdowie i jej synowi. Chociaż ona nie prosiła Go o pomoc, On zauważył jej łzy i cierpiące serce i użalił 
się nad nią. Jego miłość do niej i zainteresowanie jej cierpieniem sprawiły, że dokonał cudu. Obrócił jej smutek w radość. 

Jezus może obrócić również nasz smutek w radość. A gdy przyjdzie powtórnie, na całym świecie zapanuje 
radość. W tym czasie wyprowadzi z grobów wielu tych, którzy przed śmiercią oddali Mu swoje serca. Cóż to będzie za 
dzień radości! Matki, ojcowie, chłopcy i dziewczęta będą znowu razem, by już na zawsze żyć z Jezusem! 
 
  



Powiedz i zrób 
 
Sobota 

● Jeśli to możliwe, po obiedzie idź z rodziną na cmentarz i przyjrzyj się nagrobkom. Który jest najstarszy? Który 
jest najnowszy? Znajdź w pobliżu spokojne miejsce i przeczytajcie razem historię z twojej lekcji. Zapytaj: Jak 
będzie wyglądał cmentarz, gdy przyjdzie Jezus? 

● Wykorzystaj gesty, które poznałeś w szkole sobotniej, żeby nauczyć twoją rodzinę wersetu pamięciowego. 
 
Niedziela 

● Podziel się tablicą nagrobną, który zrobiłeś w szkole sobotniej z kimś, kto jest smutny, samotny lub cierpi (jeśli 
jej nie zrobiłeś, narysuj tablicę nagrobną i napisz na niej twój werset pamięciowy). Opowiedz tej osobie o 
wdowie z Nain i jej synu. 

● Narysuj tablicę nagrobną i napisz na niej następujące słowa jedno pod drugim: (God’s Riches At Christ’s 
Expense – Boże bogactwa na koszt Chrystusa) Ł... A... S... K... A... (trzeba to dostosować) (Wykonaj pierwszą 
literę każdego słowa czarnym kolorem.) Jakie słowo tworzą pierwsze litery słów? Co ono oznacza? (Boża łaska 
daje nam to, na co nie zasługujemy; Jezus umarł za nas, aby nas zbawić, abyśmy mogli mieć życie wieczne, 
itd.) 

 
Poniedziałek 

● Podczas dzisiejszego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Ewangelii Łukasza 7,11-12. Kto szedł z Jezusem? 
Kto szedł z wdową? Czego dowiedziałeś się o chłopcu? Dlaczego w czasach Jezusa syn był dla kobiety tak 
ważny? 

● Zaśpiewaj pieśni o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Dlaczego Jezus umarł? Dlaczego powrócił do życia? 
Gdzie jest teraz? Podziękuj Mu za to, że umarł za ciebie i twoją rodzinę. 

 
Wtorek 

● Razem z twoją rodziną przeczytajcie werset z Ewangelii Łukasza 7,13. Co Jezus czuł, gdy zobaczył płaczącą 
kobietę? Co powiedział do wdowy? Jak się czujesz, gdy ktoś inny jest smutny? 

● Zrób coś miłego dla kogoś, kto jest smutny lub potrzebuje twojej pomocy (np. napisz liścik, zadzwoń, zanieś 
trochę jedzenia, podziel się twoim wersetem pamięciowym). Opowiedz o tym swojej rodzinie podczas 
nabożeństwa. 

● Podziękuj Jezusowi, że możesz pomagać innym. 
 
Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Ewangelii Łukasza 7,14-15. Co zrobił Jezus? Co 
powiedział? Co się wydarzyło? 

● Poproś dorosłych w twojej rodzinie, żeby opowiedzieli o tym, jak modlili się za ciebie. Jakie słowa wypowiadali? 
Co się wydarzyło? Zapytaj ich o sytuację, w której Bóg nie uzdrowił kogoś, o kogo się modlili. Czy nadal kochali 
Boga i ufali Mu? Dlaczego? 

● Zaśpiewaj dla twojej rodziny o Bożej miłości, a potem podziękuj Mu za nią. 
 
Czwartek 

● Podczas dzisiejszego nabożeństwa rodzinnego przeczytajcie fragment z Ewangelii Łukasza 7,16-17. Jak czuli 
się ludzie, gdy zobaczyli, że Jezus oddał syna jego matce? Co powiedzieli? Co zrobili? Komu ty opowiesz o 
Jezusie? 

● Poproś każdego członka rodziny, żeby napisał zakończenie następującego zdania: „Boża miłość jest wielka 
jak...”. Zbierz zdania razem na jednej kartce. Poproś kogoś dorosłego, aby pomógł ci napisać do tego bilecik. 
Potem wyślij kartkę do rodziny kogoś, kto umarł lub do kogoś, kto jest chory. Módl się o tę osobę podczas 
nabożeństwa. 

 
Piątek 

● Jeśli to możliwe, przeczytajcie podczas nabożeństwa rodzinnego Życie Jezusa, s. 225-226 (rozdział 32, akapity 
10-15). Potem odegrajcie razem tę historię. Kto odegra rolę wdowy, jej syna, Jezusa? 

● Biblia mówi, że serce Jezusa wybiegło ku wdowie. Co to znaczy? Kiedy serce Jezusa wybiega ku tobie? 
● Zaśpiewajcie razem kilka pieśni pochwalnych. Potem podziękuj Jezusowi za to, że jest obok nas,, gdy cierpimy 

i gdy jesteśmy szczęśliwi. Poproś każdą osobę, żeby opowiedziała Jezusowi o jednej z tych chwil. 


