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DOTRZYMANA OBIETNICA 
 

ŹRÓDŁA: J 14,1-3; 1 Tes 4,13-18; Ap 1,7, Wielki Bój, rozdział 22: Spełnione proroctwa.  

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Spójrz oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko” (Ap 1,7). 

GŁÓWNA PRAWDA Jezus kocha nas tak bardzo, że chce, abyśmy żyli z Nim na wieki.   

CEL – dzieci Wiedzą, że Jezus powróci jeszcze raz i zabierze nas stąd, abyśmy mogli żyć z Nim w niebie. 
Odczuwają niecierpliwość z powodu powtórnego powrotu Jezusa. 
Reagują, przyjmując Jego miłość i modląc się do Niego, aby wkrótce przyszedł. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Jezus jest teraz w niebie i przygotowuje tam dla nas miejsce. Kiedy powróci na Ziemię, przyjdzie na 
obłokach wraz z aniołami i każdy będzie mógł to zobaczyć. Umiłowani wyjdą z grobów i dołączą do 
tych, którzy jeszcze żyją, aby powstać i spotkać się z Jezusem na obłokach. Będziemy żyć z Nim przez 
całą wieczność. 

TO JEST LEKCJA O: łasce. 
Dzięki wspaniałemu darowi łaski Bóg oferuje nam zbawienie, a dzięki śmierci i zmartwychwstaniu 
Jezusa możemy oczekiwać dnia, w którym On przyjdzie ponownie i zabierze nas do siebie, abyśmy 
mogli już na zawsze być z Nim. Akceptując Jego miłość, przyjmujemy ją na całą wieczność. 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Chrystus przychodzi w mocy w swojej chwale i w chwale Ojca. Idzie z wszystkimi świętymi aniołami. 
Podczas gdy cały świat pogrążony jest w ciemności, w każdym mieszkaniu świętych będzie światło. 
Złapią pierwsze światło Jego ponownego przyjścia. Nieskalane światło Jego blasku będzie świecić, a 
Chrystus Odkupiciel będzie podziwiany przez wszystkich, którzy Mu służyli. Podczas gdy niegodziwi 
uciekają przed Jego obecnością, naśladowcy Chrystusa będą się radować. Dla Jego wiernych 
naśladowców Chrystus był codziennym towarzyszem i znajomym przyjacielem. Żyli w bliskim 
kontakcie, w stałej łączności z Bogiem (...). Z podniesionymi głowami, z jasnymi promieniami Słońca 
Sprawiedliwości świecącymi na nich, z radością, że ich odkupienie jest już blisko, idą naprzód, aby 
spotkać Oblubieńca, mówiąc: «Oto jest nasz Bóg; czekaliśmy na Niego, a On nas zbawi»” (Christ’s 
Object Lessons, s. 420-421). (sprawdzić cytat) 

DEKORACJA SALI Użyj filców lub obrazów do tworzenia scen z nieba. Pożycz miękkie zabawki, aby zrobić kącik dla 
zwierząt (niech będą to zarówno dzikie, jak i oswojone zwierzęta). Napisz nad zwierzętami werset 
z Izajasza 11,6-7. Jeśli to możliwe, przynieś drzewo w donicy lub duże drzewo papierowe, które 
możesz umieścić na ścianie. Stwórz rzekę życia, używając niebieskiego papieru krepowego, 
niebieskiej tkaniny lub srebrnej folii. 

 
  



 

 

 
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. 
 
 

A. ZAPROSZENIE NA PRZYJĘCIE  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- imienne 
zaproszenie na 
przyjęcie dla 
każdego dziecka 
- list do rodziców 

Zaplanuj małe przyjęcie podczas szkółki 
sobotniej lub zorganizuj agape dla dzieci. 
Wręcz każdemu dziecku imienne 
zaproszenie. Zapytaj: Co macie w 
kopertach? Buduj zainteresowanie dzieci, 
opowiadając im o tym, co zaplanowałeś. 
Wyślij / wręcz listy rodzicom. 

Zapytaj Jak to jest być zaproszonym na 
szczególne wydarzenie? Nie możesz się 
doczekać, aż przyjdziesz na przyjęcie? Mam 
nadzieję, że tak. Wkrótce wydarzy się coś, z 
czego wszyscy możemy się cieszyć: Jezus 
wróci na ziemię, by zabrać nas do nieba. Nie 
możesz się doczekać, kiedy przyjdzie Jezus? 
Przypomina mi to dzisiejsze przesłanie: 

 
JEZUS KOCHA NAS TAK BARDZO, ŻE CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA WIEKI. 
Powtórzmy to razem. 
 
 

B. WYRUSZAJĄC W PODRÓŻ  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- mała walizka lub 
torba podręczna 
- rzeczy potrzebne na 
wyjazd w ciepłe kraje 
i na wyjazd w 
chłodniejsze rejony 

Powiedz: Udawajmy, że jedziemy na 
wycieczkę. Gdzie chcielibyście 
pojechać? Zdecydujmy się na 
ciepły lub zimny klimat. Mam tu 
walizkę i chcę, żebyście pomogli mi 
się spakować. Niech dzieci 
podchodzą jedno po drugim, aby 
wybrać przedmiot do walizki lub go 
odrzucić. 

Zapytaj: Dlaczego tego nie zapakowaliśmy? 
Podnieś przedmiot, który ktoś odrzucił. Jakie 
uczucia towarzyszą nam, gdy wybieramy się na 
wycieczkę? Co robimy, żeby się przygotować? 
Dzisiaj usłyszymy o najlepszej podróży, jaką 
możemy odbyć. Dobra wiadomość jest taka, że 
wszyscy są zaproszeni. Na te podróż nie 
będziemy potrzebować walizki. Powtórzmy 
dzisiejsze przesłanie: 

 
JEZUS KOCHA NAS TAK BARDZO, ŻE CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA WIEKI. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 

 
MODLITWA 
 
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. 
 
PIEŚNI 
Zwróć swój wzrok (pieśń nr 219) 
Wkrótce, wkrótce już (pieśń nr 214) 
Obietnicę nam Jezus dał (pieśń nr 215) 



 

 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie  

DARY – Powiedz: W tym miesiącu uczymy się o łasce. Łaska jest Bożym darem zbawienia dla nas, ponieważ On nas kocha. 
Nie możemy zrobić nic, aby na nią zasłużyć. Nasza dzisiejsze dary pomogą innym ludziom dowiedzieć się o Bożej łasce. 
 
MODLITWA – Poproś dzieci, aby sporządziły listę darów Bożych, którymi wszyscy się cieszymy. Kiedy skończą, dziękujcie Bogu za 
Jego łaskę i wszystkie dary, które nam daje. 
 
 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie 

- kostium anioła (najlepiej dla 
każdego dziecka) 
- zabawkowe zwierzątka domowe 
- 4 karty podpowiedzi oraz karta 

z napisaną na niej liczbą 1 000 
000 

Podziel dzieci na cztery grupy. Wyjaśnij, że w różnych punktach opowieści 
wskażesz różne karty podpowiedzi i dzieci powinny albo powtórzyć to, co się 
na nich znajduje, albo wykonać zapisaną na nich czynność. Napisz poniższe 
informacje na kartach podpowiedzi tak, aby wszyscy widzieli: 
GRUPA 1: „Patrz, On powraca na obłokach i każde oko może go zobaczyć”. 
GRUPA 2: „Alleluja”. 
GRUPA 3: „Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechpotężny”. 
GRUPA 4: Niech zagrają na swoich „trąbkach”.  
 
Przećwicz kilka razy, zanim zaczniesz historię  

 
 
 
OPOWIADANIE HISTORII  
 

Byłeś kiedyś na paradzie? Na takich paradach 
jest zawsze wiele emocji. Ale nawet najlepsza parada 
na ziemi nie może równać się z powrotem Jezusa na 
Ziemię. Kiedy Będzie to najbardziej ekscytująca rzecz, 
jaka kiedykolwiek się wydarzyła od początku istnienia 
świata. Wyobraźcie to sobie...  

Jezus powracający na obłoku tak wielkim, że 
wszyscy ludzie na całym świecie mogą Go zobaczyć. 
<GRUPA 1> Nad obłokiem znajduje się najbardziej 
mieniąca się, kolorowa tęcza, jaką kiedykolwiek 
widziano. Pod nią obłok płonie ogniem. Jezusa otacza 
więcej aniołów niż moglibyśmy policzyć - może być ich 
więcej niż milion. <GRUPA 2>  Wiecie, ile to jest milion? 
Zapisuje się go w ten sposób: 1 000 000. [Pokaż kartę 
z numerem 1 000 000.] To duża liczba, prawda? A z 
Jezusowi będzie towarzyszyć o wiele więcej aniołów niż 
1 000 000! <GRUPA 3>  

Jezus ma na sobie jasną, białą szatę z 
napisem: „Król królów i Pan panów". <GRUPA 2> Kiedy 
umierał na krzyżu, na głowie miał cierniową koronę. 
Teraz ma na sobie wielką, błyszczącą koronę ze złota. 
Nie jest ona jednak tak jasna jak jego twarz, która 
jaśnieje bardziej niż słońce w środku dnia. Jesteś tak 
szczęśliwy na Jego widok, że twoja twarz również 
rozpromienia się na Jego widok. 

 Każde ucho słyszy Jezusa. Kiedy on mówi 
donośnym głosem „Nadchodzę!”, brzmi to jak 
najgłośniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek usłyszeliście. 
Sprawi to, że będziemy chcieli Go słuchać.<GRUPA 1> 
Zabrzmi dźwięk trąb. <GRUPA 4> Wtedy usłyszysz 
dźwięk miliona lub więcej aniołów chwalących Boga. 
<GRUPA 3>  

Kiedy obłok się zbliża, cała ziemia się trzęsie. 
Błyskawice, grzmoty, pioruny. <GRUPA 1> Jezus mówi 
do zmarłych: „Obudźcie się! Wstawajcie!". Wszyscy 
dobrzy ludzie, którzy umarli, ożyją i na nowo zaniosą do 
Jezusa swoje modlitwy. <GRUPA 3> Z grobu powstają 
Adam, Rachab, Daniel, Piotr, Maria Magdalena. 
Wszyscy są doskonali, ponieważ Jezus zmienia ich 
w mgnieniu oka. Aniołowie przychodzą na spotkanie z 
nimi, a także z tymi, którzy jeszcze żyją. Potem 
zabierają nas na obłokach, abyśmy spotkali się z 
Jezusem. <GRUPA 2> 

 Aniołowie śpiewają: „Święty, święty, święty, 
święty, Panie Boże Wszechpotężny". <GRUPA 3> A 
wszyscy, którzy lecą na obłokach, chwalą Pana, 
krzycząc „Alleluja!”<GRUPA 2>. Rydwany przesuwają 
się w górę w kierunku Nowej Jerozolimy, miasta 
Bożego. I wszyscy ci, którzy kochali Jezusa i służyli Mu, 
będą żyć z Nim na zawsze! 

 
 
 
 



 

 

 
ROZWINIĘCIE  
 
Zapytaj: Ilu ludzi będzie mogło zobaczyć Jezusa, kiedy przyjdzie? Co będzie miał na głowie? Czy przyjdzie sam? 
Co zrobią aniołowie? Co stanie się z posłusznymi Bogu ludźmi, którzy umarli? Co stanie się z tymi, którzy żyją 
i wierzą w Jezusa? 
Jezus chce, abyśmy wszyscy poszli z Nim do domu, do nieba. Jest tam miejsce dla każdego człowieka. Tylko 
od nas zależy, czy przyjmiemy Jego zaproszenie i będziemy żyć tak, jak On żył. Powiedzmy razem dzisiejsze 
przesłanie: 
 
JEZUS KOCHA NAS TAK BARDZO, ŻE CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA WIEKI. 
 
 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Przed lekcją przygotuj kartkę pomocniczą z napisanym tekstem pamięciowym. Naucz dzieci następujących czynności, 
które mają wykonywać podczas wypowiadania wersetu. 

 
„Spójrz..”    - przystawcie dłoń do brwi i zróbcie ruch, jakbyście wypatrywali czegoś w oddali.  
„oto przychodzi wśród obłoków”  - pokażcie palcem w niebo. 
„i ujrzy go wszelkie oko”   - pokażcie palcem na oczy.  
Ap 1,7 

Powtórzcie werset tyle razy, aż dzieci go zapamiętają.  

 
 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Przebieg Rozwinięcie 

Uformujcie pary. Niech w każdej parze będzie jedna osoba, która potrafi czytać. Jeśli 
jest to niemożliwe, poproś o pomoc dorosłych. Powiedz: Przeczytamy kilka 
wersetów biblijnych mówiących o tym, jak Jezus wraca na ziemię. Przeczytam 
pytanie i tekst. Para, która znajdzie werset jako pierwsza, powinna wstać i go 
przeczytać.  

 
1. Skąd mamy wiedzieć, że Jezus wraca? Jan 14,3 
2. Co Jezus obiecał uczniom? Jan 14,2 
 3. Czy jest to też obietnica dla nas? (Tak) 
4. Z kim będziemy w niebie? Jan 14,3 
 5. Co w Biblii oznacza, gdy czytamy o ludziach śpiących? 1 Tes. 4,13 
 6. Kiedy Jezus przyjdzie, co stanie się z tymi, którzy Go kochają i śpią w swoich 
grobach? 1 Tes 4,14 
 7. Która grupa ludzi zostanie zabrana jako pierwsza - zmarli czy żywi? 1 Tes 4,16 
(Umarli w Chrystusie zmartwychwstają pierwsi.) 
 8. Ilu ludzi zobaczy Jezusa, gdy wróci? Ap 1,7 (Zobaczy Go każde oko.) 

Zapytaj: Jak się czujecie, 
kiedy myślicie o tym, że 
Jezus przygotowuje w 
niebie specjalne miejsce dla 
nas? Jak myślicie, ilu ludzi 
Jezus chce wziąć do nieba? 
Dlaczego niektórzy nie 
pójdą z Nim do nieba? 
Jezus zaprasza wszystkich 
ze sobą. Pokazuje swoją 
miłość i łaskę, oferując nam 
miejsce w niebie, nawet jeśli 
nie zrobiliśmy nic, aby na to 
zasłużyć. Powiedzmy 
wspólnie nasze przesłanie:  

 
 
JEZUS KOCHA NAS TAK BARDZO, ŻE CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA WIEKI. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZASTOSOWANIE 
 
BĄDŹ GOTOWY  
 

Przebieg Rozwinięcie 

Opowiedz albo przeczytaj poniższą 
historię: 
 
Rita zaprosiła swoich przyjaciół do 
swojego domu na obiad. Przez dwa 
tygodnie przygotowywała się do 
tego spotkania. Upewniła się, że 
dom jest czysty, jest wystarczająco 
dużo jedzenia i wszystko jest 
w porządku. Niestety, kiedy 
nadszedł dzień obiadu, żaden z jej 
przyjaciół nie przyszedł. Zapomnieli 
o zaproszeniu i spotkaniu. 

Daj dzieciom czas na odpowiedź: Jak czuje się Rita? Jak wy byście się czuli, 
gdybyście byli na jej miejscu? Czy myślicie, że przyjaciele naprawdę lubią 
Ritę?  

Jak możemy porównać tę sytuację w odniesieniu do powtórnego przyjścia 
Jezusa? Co możemy zrobić, żeby przygotować się na Jego przyjście? 
Zachęcaj do dyskusji, która obejmuje studiowanie Biblii, modlitwę, bycie jak 
Jezus, codzienną modlitwę, oddawanie życia Jezusowi itp. Poprośmy Jezusa, 
aby pomógł nam być gotowymi. Módlcie się, prosząc Jezusa o pomoc w 
przygotowaniu się na Jego przyjście. Zanim zaczniecie, poproś, aby ci, którzy 
chcą być gotowi, kiedy Jezus przyjdzie, podnieśli rękę. 

Po modlitwie powiedz: Powtórzmy nasze przesłanie:  

 
JEZUS KOCHA NAS TAK BARDZO, ŻE CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA WIEKI. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
POWIEDZ TO INNYM  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- kartki papieru 
lub brystol 
- flamastry  
 

Powiedz: Kiedy coś specjalnego (np. 
cyrk lub inne ważne wydarzenie) 
dzieje się w mieście, ludzie 
rozwieszają plakaty, piszą o tym w 
lokalnej gazecie oraz rozdają ulotki, 
aby wszystkim o tym opowiedzieć. 
Wiemy, że Jezus wkrótce wróci i 
chcemy powiedzieć o tym światu. 
Zróbmy plakat lub ulotkę, aby 
powiedzieć innym, że Jezus przyjdzie 
znowu.  

Rozdaj dzieciom artykuły papiernicze.  

Zachęcaj dzieci do pokazania swoich prac. Zrób ich 
wystawę, rozwieszając je w różnych miejscach 
w kościele. Jeśli ktoś chce zabrać swój plakat do domu, 
aby podzielić się nim z przyjaciółmi i krewnymi, zachęcaj 
go do tego. Powiedz: Pozwólcie innym zobaczyć wasze 
wspaniałe prace. Pochwal każde dziecko. Zrobiliście 
naprawdę piękne plakaty! Cieszę się, że Jezus 
wkrótce wróci, wy też? Powiedzmy o tym jak 
największej liczbie osób, aby i one były gotowe. 
Ogłośmy światu, że Jezus pragnie, aby wszyscy żyli 
z Nim na zawsze. Powtórzmy nasze przesłanie: 

 
 
JEZUS KOCHA NAS TAK BARDZO, ŻE CHCE, ABYŚMY ŻYLI Z NIM NA WIEKI. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zaproś dzieci do kręgu. Módlcie się, aby były gotowe na spotkanie z Jezusem i pomagały innym również się na to 
przygotować. 

 

  



 

 

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

 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 
Tekst źródłowy: J 14,1-3; 1 Tes 4,13-18; Ap 1,7; Wielki Bój, rozdział 22: Spełnione proroctwa.  
Tekst pamięciowy: „Spójrz oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko” (Ap 1,7). 

Główne przesłanie: Jezus kocha nas tak bardzo, że chce, abyśmy żyli z Nim na wieki.  
 
 

DOTRZYMANA OBIETNICA 
 
 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak to będzie, gdy Jezus wróci i zabierze nas do nieba? Rzućmy 
okiem w przyszłość. To może się stać w ten sposób… 

 
 Jezus powracający na obłoku tak wielkim, że wszyscy ludzie na całym świecie mogą Go zobaczyć. Nad 
obłokiem znajduje się najbardziej mieniąca się, kolorowa tęcza, jaką kiedykolwiek widziano. Pod nią obłok płonie 
ogniem. Jezusa otacza więcej aniołów niż moglibyśmy policzyć - może być ich więcej niż milion. Wiecie, ile to jest 
milion? To duża liczba, prawda? A z Jezusowi będzie towarzyszyć o wiele więcej aniołów niż 1 000 000!  

Jezus ma na sobie jasną, białą szatę z napisem: „Król królów i Pan panów". Kiedy umierał na krzyżu, na głowie 
miał cierniową koronę. Teraz ma na sobie wielką, błyszczącą koronę ze złota. Nie jest ona jednak tak jasna jak jego 
twarz, która jaśnieje bardziej niż słońce w środku dnia. Jesteś tak szczęśliwy na Jego widok, że twoja twarz również 
rozpromienia się na Jego widok. 

 Każde ucho słyszy Jezusa. Kiedy on mówi donośnym głosem „Nadchodzę!”, brzmi to jak najgłośniejszy dźwięk, 
jaki kiedykolwiek usłyszeliście. Sprawi to, że będziemy chcieli Go słuchać. Zabrzmi dźwięk trąb. Wtedy usłyszysz dźwięk 
miliona lub więcej aniołów chwalących Boga. 

Kiedy obłok się zbliża, cała ziemia się trzęsie. Błyskawice, grzmoty, pioruny. Jezus mówi do zmarłych: 
„Obudźcie się! Wstawajcie!". Wszyscy dobrzy ludzie, którzy umarli, ożyją i na nowo zaniosą do Jezusa swoje modlitwy. 
Z grobu powstają Adam, Rachab, Daniel, Piotr, Maria Magdalena. Wszyscy są doskonali, ponieważ Jezus zmienia ich 
w mgnieniu oka. Aniołowie przychodzą na spotkanie z nimi, a także z tymi, którzy jeszcze żyją. Potem zabierają nas na 
obłokach, abyśmy spotkali się z Jezusem.  

 Aniołowie śpiewają: „Święty, święty, święty, święty, Panie Boże Wszechpotężny". A wszyscy, którzy lecą na 
obłokach, chwalą Pana, krzycząc „Alleluja!”. Rydwany przesuwają się w górę w kierunku Nowej Jerozolimy, miasta 
Bożego. I wszyscy ci, którzy kochali Jezusa i służyli Mu, będą żyć z Nim na zawsze! 

Przyjście Jezusa będzie jasnym, głośnym i radosnym wydarzeniem. Będzie to coś w rodzaju parady, wielkiego 
zjazdu rodzinnego i wakacji w jednym. Chcę tam być. A ty? 
 
 
Sobota 

● Dziś po południu wyjdź z rodziną na zewnątrz i spójrz na chmury. Jeśli przyjrzysz im się przez chwilę, zobaczysz 
różne kształty. Porozmawiaj z rodziną o chmurach, które pojawią się przy powtórnym przyjściu Jezusa.  

● Zastanówcie się nad innymi historiami z Biblii, w których jest mowa o chmurach.  
● Zaśpiewajcie razem pieśń Zwróć swój wzrok (pieśń nr 219). Podziękujcie Bogu za to, że obiecał po nas wrócić.  

 
Niedziela 

● Wraz z rodziną przeczytaj i omów dwudziesty czwarty rozdział Ewangelii Mateusza. Zanotuj, jakie znaki będą 
miały miejsce przed powtórnym przyjściem Jezusa.  

● Poszukaj w gazetach zdjęć i nagłówków, które mówią o wypełniających się znakach (np. informacje o 
trzęsieniach ziemi, o wojnach itp.). Powycinaj je i przyklej na duży brystol.  

● Narysuj wielką chmurę, w której zapiszesz wiersz pamięciowy. Za każdym razem, gdy będziesz go czytał, 
zakrywaj inne słowo, aby nauczyć się całego wersetu na pamięć. 

 
Poniedziałek 

● Dowiedz się więcej o chmurach. Podziel się swoimi odkryciami z rodziną w czasie wspólnego nabożeństwa. 
● Zaśpiewajcie wspólnie pieśń Ujrzę Króla chwał (pieśń nr 217). 

 
Wtorek 



 

 

● Kiedy Jezus powróci, będzie miał na sobie koronę. Zrób koronę z papieru i napisz na niej „Należę do Jezusa”. 
● Przeczytajcie razem fragmenty z Ewangelii Mateusza 16,27 i 24,30-31. Kto będzie towarzyszył Jezusowi 

podczas Jego powrotu na ziemię?  
● Naucz rodzinę wersetu pamięciowego. 
 

Środa 
● Razem z rodziną przeczytaj i omów fragmenty Psalmu 145,1-5.21 
● Podczas wspólnego nabożeństwa napisz list do Jezusa, w którym powiesz Mu, jak bardzo chcesz być z Nim w 

niebie. 
● Napisz swój psalm dziękczynny. 
 

Czwartek 
● Razem z rodziną przeczytaj i omów fragment z 1 Listu do Tesaloniczan 4,16-17 
● Kto dołączy do Jezusa na obłokach? Co zbudzi zmarłych? Czy umiesz naśladować dźwięk trąbki? Spróbuj 

znaleźć muzykę z trąbkami, której możesz posłuchać. 
● Narysuj zegar lub wykonaj go samodzielnie z papierowego talerza. Zamiast godzin wpisz POWTÓRNE 

PRZYJŚCIE. Narysuj wskazówki zegara wskazujące na północ, aby pokazać, że Jezus wkrótce powróci. 
 
Piątek 

● Pokaż wszystkim kolaż dotyczący wypełniających się, który zrobiłeś w tym tygodniu. Porozmawiajcie o nim. 
● Napisz na środku kolażu „Chcę być gotowy na spotkanie z Jezusem”. Poproś członków rodziny, aby podpisali 

się na nim.  
● Zaśpiewajcie pieśni o powtórnym przyjściu Jezusa. Pomódlcie się o Jego szybkie przyjście i o to, aby wasza 

rodzina była na nie gotowa.  


