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PŁYŃ, WSPINAJ SIĘ I LEĆ! 
 

ŹRÓDŁA: Ap 22,1-5.12-14; Wielki Bój, s. 352-359.  

WIERSZ PAMIĘCIOWY „I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka” 
(Ap 22,1). 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg przygotował dla nas wspaniałe rzeczy, którymi będziemy mogli cieszyć się w wieczności.  

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg przygotował wspaniałe rzeczy, którymi będziemy mogli cieszyć się w niebie. 
Odczuwają potrzebę bycia z Jezusem w niebie. 
Reagują, dziękując Bogu za to, że przygotował dla nas niebo. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Wszyscy, którzy spędzają wieczność z Jezusem, radują się z rzeki życia i drzewa żywota. Rzeka 
wypływa z tronu Boga i Baranka, a drzewo życia rozciąga się po obu stronach złotej ulicy i wydaje 
dwanaście owoców w roku - inny w każdym miesiącu. Rośliny nie mają kolców i nie umierają. 
Odkupieni służą Bogu. Widzą Jezusa i Jego Ojca twarzą w twarz. Nie ma tam nocy; żadne światło ani 
słońce nie są potrzebne, ponieważ Bóg daje światło. Odkupieni królują z Jezusem na wieki wieków. 

TO JEST LEKCJA O: łasce. 
Bóg obiecał wspaniałe rzeczy i z pewnością dotrzyma tych obietnic. Dzięki ofierze Jezusa możemy 
cieszyć się wiecznością w bezpiecznym i pięknym miejscu, a wszystkie nasze potrzeby zostaną 
zaspokojone. Mamy więc nadzieję na wspaniałą przyszłość. 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Wtedy ujrzałem Jezusa prowadzącego swój lud do drzewa życia i ponownie usłyszeliśmy Jego piękny 
głos, bogatszy niż jakakolwiek muzyka, która kiedykolwiek dotarła do ludzkiego ucha, mówiący: 
«Liście tego drzewa służą do leczenia narodów. Zjedzcie to wszystko». (...) W mieście znajdował się 
najwspanialszy tron, z którego wypływała czysta rzeka wody życia, przejrzysta jak kryształ. Po obu 
stronach rzeki znajdowało się drzewo życia. (...) Język jest zbyt słaby, aby próbować opisać niebo. 
(...) Odkładam pióro i wołam: «O, co za miłość! co za cudowna miłość!» Najbardziej wzniosły język 
nie opisuje chwały nieba ani niezrównanej głębi miłości Zbawiciela. (...) Drzewo życia ma utrwalić 
nieśmiertelność” (Early Writings, s. 289). 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 10. Dodaj drzewo i rzekę życia. 

  

 
 
  



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. OWOCE NIEBA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- różne 
świeże 
owoce 
- taca 
- Biblie 
 
 

Przed lekcją przygotuj owoce na tacy lub na stole 
(jeśli klasa liczy dużo osób, należy podzielić 
wszystkich na grupy i dla każdej z nich przygotować 
osobno owoce).  
Zaproś dzieci, aby obserwowały, powąchały, 
dotknęły i spróbowały owoców.  
Powiedz: Bóg przygotował dla nas w niebie 
wspaniałe rzeczy. Przeczytajmy o dwóch z nich. 
Pomóż dzieciom znaleźć, przeczytać i omówić 
fragment z Księgi Apokalipsy 22,1-2. 

Zapytaj: O jakich dwóch rzeczach 
przeczytaliśmy? (Rzeka wody życia i drzewo 
życia.) Skąd wypływa rzeka? Ile różnych 
owoców rośnie na drzewie życia? (12) Ile 
różnych owoców widzieliście dzisiaj 
w naszej sali? Jaki jest wasz ulubiony owoc? 
Czy myślicie, że znajdziecie go w niebie? 
Dzisiaj dowiemy się więcej o niebie i o tym, 
co Bóg dla nas przygotował. 
Dzisiejsze przesłanie mówi nam, że: 

 
BÓG PRZYGOTOWAŁ DLA NAS WSPANIAŁE RZECZY, KTÓRYMI BĘDZIEMY MOGLI CIESZYĆ SIĘ W WIECZNOŚCI. 
Powiedzmy to jeszcze raz. 
 
 

B. NIEKOŃCZĄCA SIĘ ENERGIA 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Niech wszystkie dzieci wstaną. Poproś, by 
biegały w miejscu, trzymając ręce 
wyciągnięte w górę tak długo, jak dadzą 
radę. Zmierz czas. Gdy wszyscy opuszczą 
ręce, ogłoś ostatnie dziecko zwycięzcą i 
poproś, by usiedli. 

Zapytaj: Kto jest zmęczony? Jak długo biegaliście w miejscu, 
zanim się zmęczyliście? Gdy będziemy w niebie, będziemy mogli 
robić wiele rzeczy, których nie możemy robić teraz. I nigdy nie 
będziemy odczuwać zmęczenia. Jak myślisz, co będzie ci się 
najbardziej podobało? Czy chcesz być z Jezusem w niebie? 
Dzisiejsze przesłanie mówi nam, że: 

 
BÓG PRZYGOTOWAŁ DLA NAS WSPANIAŁE RZECZY, KTÓRYMI BĘDZIEMY MOGLI CIESZYĆ SIĘ W WIECZNOŚCI. 
Powiedzmy to jeszcze raz. 
 
 
 
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 
Do nieba wszedłeś, Chryste (pieśń nr 161) 
Dzięki składam Ci, Boże (pieśń nr 37) 
Czeka nas wiecznej radości kraj (pieśń nr 209) 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie  

DARY – Potrzebujesz – ozdobione pudełko (lekcja 10). 



Powiedz: Niebo jest wspaniałym miejscem i ja już teraz czekam, żeby się w nim znaleźć. Niestety wciąż jest wiele 
osób, które nic nie wiedzą o Bogu i Jego darze łaski dla nas. Nasze dzisiejsze dary zostaną wykorzystane, aby 
pomóc osobom w … (miejsce, gdzie wysyłane są specjalne dary z tego kwartału) poznać Boga i Jego wspaniały 
dar dla nas. 
 
MODLITWA  

 
Materiały Przebieg 

- różne kształty 
owoców 
- koszyk 
- kredki 

Daj każdemu dziecku kształt jakiegoś owocu. Pomóż im napisać na owocach imiona tych, 
którzy nie wiedzą o wspaniałych rzeczach, które Pan Bóg przygotował dla nas w niebie. 
Zbierzcie owoce do koszyka i módlcie się za każdą z tych osób, a także o to, aby osoby, 
które napisały te imiona, wiedziały, w jaki sposób dzielić się Bożą miłością. 

 
 

 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowania 

- liście 
- świeca 
- zapałki 
- butelka czystej wody 
- butelka brudnej wody 
- bandaż 
- zwiędły kwiat 
- kryształowe szkło (opcjonalnie) 

Zachęć dzieci, aby podążały za twoimi gestami, gdy będziesz 
opowiadać lub czytać historię. 

 
 
OPOWIADANIE HISTORII  
 
W niebie znajduje się wyjątkowe drzewo nazywane 
drzewem życia. Nie jest ono zwyczajnym drzewem - 
jednym z tych, jakie znamy z ziemi - które wydaje owoce 
tylko jednego rodzaju i tylko raz w roku. Drzewo życia 
co miesiąc rodzi owoce innego rodzaju. Jego liście 
również są pożyteczne. Biblia mówi, że pomagają 
leczyć tych, którzy są w niebie [Poproś jedno dziecko, 
aby rozdało liście, naśladując pełen współczucia dotyk.] 

Drzewo rośnie po każdej stronie rzeki życia, 
która spływa w dół wzdłuż drogi. Jest ona tak czysta jak 
kryształ. [Podnieś butelkę z wodą.] Czy uważacie, że ta 
woda jest czysta? Wygląda na czystą, ale jeśli 
umieścimy kropelkę pod mikroskopem, zobaczymy, jak 
bardzo jest zanieczyszczona. Biblia mówi, że woda w 
rzece życia jest jak kryształ [Podnieś kryształową 
szklankę i pozwól dzieciom przez nią popatrzeć.] 
Owoce z drzewa życia i woda z rzeki życia dostarczą 
nam radości na całe wieki. 

Bóg i Jezus zasiadają na swych tronach w 
niebie. Możemy rozmawiać z Nimi twarzą w twarz. 
Możemy odwiedzać ich o każdej porze, ponieważ tam, 
gdzie jest Bóg, nie ma nocy. A to oznacza, że nie ma 
tam ciemności. Światło Boże sprawia, że wszystko jest 
dobrze widoczne. W Nowym Jeruzalem nie będziemy 
potrzebować lamp, świec czy nawet słońca. [Zapal 
świecę i pozwól jednemu z dzieci ją zdmuchnąć.] I już 
nigdy się nie zmęczymy [Podskocz i powiedz hurra!] Nie 
będziemy musieli robić sobie drzemek ani nawet spać! 
Każda minuta w niebie jest jak poranek.  

Będziemy spędzać nasz czas, ucząc się 
nowych rzeczy. ale nie w taki sam sposób jak tutaj na 

Ziemi. Nasze umysły będą doskonałe, więc będziemy w 
stanie znacznie lepiej zapamiętywać i rozumieć. 
Naszymi nauczycielami będą Jezus i aniołowie. 
Będziemy robić wszystko to, na co mieliśmy ochotę na 
Ziemi – pływać w najgłębszych wodach, wspinać się na 
najwyższe szczyty, wznosić się do szczytów niebios. 
Będziemy mogli odwiedzić wszystkie planety z naszego 
Układu Słonecznego – i nie tylko! W ciągu sekundy 
będziemy potrafili przenieść się na inna planetę, żeby 
porozmawiać z żyjącymi tam istotami. Opowiedzą nam 
one o wszystkim, czego dotychczas nauczyły się na 
temat Boga. Opowiedzą o swoich obserwacjach Ziemi i 
wszystkiego, co się na niej wydarzyło od czasów 
stworzenia.  

Poza podróżami będziemy cieszyć się 
pięknymi domami. Tak, będziemy też pracować. Ale 
będzie to przyjemny wysiłek. Nic nie będzie nas bolało, 
nie będziemy mieć zakwasów po ciężkiej pracy, nikt nas 
nie skrzywdzi.  

Będziemy podziwiać róże bez kolców, 
spacerować po uroczyskach, gdzie kwitną kwiaty i płyną 
strumyki, biegać po lesie bez obawy, że zaatakują nas 
dzikie zwierzęta. Liście nie będą już opadały z drzew.  

W niebie nikt nie będzie smutny ani chory. Nikt 
nie będzie płakał. Nikt nie umrze. [Pokaż smutną twarz.] 
Nigdy nie będziemy rozdzieleni od naszych przyjaciół 
ani ulubionych kuzynów. Każdy dzień będzie jak 
rodzinne spotkanie albo pierwszy dzień szkoły po 
wakacjach! A najlepsze – Jezus będzie z nami 
[Uśmiechnij się.] A my będziemy żyć z Nim na wieki. 



 
 
 
ROZWINIĘCIE  
 
Pokaż zwiędły kwiat, liście, brudną wodę, bandaż, żarówkę oraz zdjęcie smutnej osoby. Zapytaj: Dlaczego w niebie 
nie będzie nam to już potrzebne/nie będziemy tego widzieć? Czego nie możecie się doczekać na myśl o niebie? 
Czy chcesz żyć z Jezusem? Czy chcesz być w niebie?  
Bóg zaplanował dla nas tyle wspaniałych rzeczy, gdy już się tam znajdziemy. A najlepsza wiadomość jest taka, 
że będziemy mieć wieczność, aby cieszyć się tym wszystkim. Zapamiętajmy przesłanie na dziś: 
 
BÓG PRZYGOTOWAŁ DLA NAS WSPANIAŁE RZECZY, KTÓRYMI BĘDZIEMY MOGLI CIESZYĆ SIĘ W 
WIECZNOŚCI. Powiedzmy to razem. 
 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- szerokie 
patyczki 
drewniane 
(16 dla 
każdej grupy) 
 

Napisz na każdym patyczku jedno słowo z wersetu pamięciowego (po obu stronach).  
„I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga 
i Baranka” (Ap 22,1). 
 
Podziel dzieci na grupy i poproś, aby usiadły w okręgach. Daj każdej grupie zestaw patyczków 
z napisanymi na nich słowami wersetu pamięciowego. Niech lider każdej grupy trzyma patyczki w 
pozycji pionowej i delikatnie je puści, aby rozłożyły się blisko siebie. Niech dzieci kolejno podnoszą 
patyczki, nie dotykając przy tym pozostałych. Jeśli dotkną innego patyczka, wówczas kolejka 
przechodzi do następnego dziecka. Gdy wszystkie patyczki będą pozbierane, poproś dzieci by 
ułożyły z nich werset pamięciowy i powiedziały go na głos. Niech powtórzą go kilka razy, aż 
zapamiętają. 

 
 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie 
 
 
 

Podziel dzieci na grupy. Każdej z grup przydziel 
jeden temat. Zobacz, ile faktów na dany temat 
uda się znaleźć każdej grupie. Niech grupki 
przedstawią swoje zadanie przed całą klasą. 
 

● Drzewo życia – Ap 22,1-6 
● Rzeka życia – Ap 22,1-6 
● Tron Boga – Ap 22,1-6 
● Ludzie i światło – Ap 22,1-6 

Zapytaj: Jaka jest najwspanialsza rzecz, jakiej 
nauczyliśmy się dzisiaj o niebie? O co 
chcielibyście zapytać Jezusa, gdy już tam 
będziecie? Jak myślicie, jak to będzie, gdy przez 
cały czas będzie dzień i nie będziecie musieli 
chodzić spać?  
Czy chcecie iść do nieba? Bóg przygotowuje dla 
nas wspaniały dom. Powtórzmy wspólnie 
dzisiejsze przesłanie: 
 

 
 
BÓG PRZYGOTOWAŁ DLA NAS WSPANIAŁE RZECZY, KTÓRYMI BĘDZIEMY MOGLI CIESZYĆ ŚIĘ W WIECZNOŚCI. 
Powiedzmy to razem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZASTOSOWANIE 
 
NASZA DROGA DO NIEBA 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Zaśpiewaj podane poniżej słowa na melodię: Jeśli jesteś dziś 
szczęśliwy, w dłonie klaszcz 
 

1. Jeśli idziesz tam do nieba, w dłonie klaszcz (powtórz). 
Będziesz szedł po złotej drodze, nikt nie będzie chory tam. 
Jeśli idziesz tam do nieba, w dłonie klaszcz. 
 

2. Jeśli idziesz tam do nieba, w dłonie klaszcz (powtórz). 
Będziesz jadł owoce w niebie, bo twe grzechy przebaczone. 
Jeśli idziesz tam do nieba, w dłonie klaszcz. 
 

3. Jeśli idziesz tam do nieba, w dłonie klaszcz (powtórz). 
Lwa za przyjaciela weźmiesz i nie będziesz się go bał. 
Jeśli idziesz tam do nieba, w dłonie klaszcz. 
 

Niech dzieci zaproponują, co zobaczą lub będą mogły zrobić w 
niebie. Spróbujcie zaśpiewać o każdej z tych rzeczy, nawet jeśli 
słowa nie będą się rymowały.  
Umieść zdjęcie nieba, tak by każdy je widział, a obok umieść 
ilustrację Jezusa. Niech dzieci staną na tym tle i po kolei powiedzą: 
„Jezu, dziękuję ci za niebo i za wszystkie wspaniałe rzeczy, które dla 
mnie przygotowałeś”.  
Opcjonalnie: niech dzieci napiszą na małych karteczkach, za co są 
wdzięczne - przypnijcie je dookoła nieba i Jezusa.  

Daj czas na odpowiedź, gdy zadasz pytanie: 
Co Jezus robi teraz w niebie? (Przygotowuje 
dla nas miejsce.) 
Co chcielibyście zobaczyć, gdy już tam 
będziecie? Co chcielibyście zrobić? 
Co myślicie o tych wszystkich wspaniałych 
rzeczach, które Bóg dla nas przygotowuje? 
Dlaczego to robi? 
Jak się czujecie, myśląc o Bogu? 
O Jezusie? 
Czy chcecie znaleźć się w niebie? 
Dlaczego? (To jest kluczowe pytanie. 
Pokieruj wypowiedziami dzieci w taki sposób, 
by rozważyły miłość do Jezusa i Boga jako 
najważniejszy powód, by żyć z Nimi w 
wieczności.) Tak, piękne rzeczy i życie w 
pięknym domu są wyrazem Bożej miłości 
względem nas. Ale my kochamy Go nie z 
powodu prezentów, ale dzięki miłości, jaką 
okazał nam Jego Syn, Jezus, który umarł 
zamiast nas. Kochamy Jezusa, bo oddał za 
nas samego siebie. 
Zapamiętaj: 
 

 
BÓG PRZYGOTOWAŁ DLA NAS WSPANIAŁE RZECZY, KTÓRYMI BĘDZIEMY MOGLI CIESZYĆ SIĘ W WIECZNOŚCI. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
ZAPROSZENIE DO NIEBA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- kartki z 
tektury 
- kredki 
- pisaki 
 
 
 
 

Zapytaj: Czy chcesz znaleźć się w niebie? Dlaczego? Kogo 
chciałbyś ze sobą zabrać? 
Zrobimy zaproszenia. Napisz lub narysuj, co będziesz chciał 
robić lub co zobaczysz w niebie. Z przodu kartki napisz: 
„Zapraszam cię ….”, a w środku dodaj: „... do nieba!” 
Napisz to na kartce, aby wszystkie dzieci widziały i mogły 
skopiować.  
Gdy skończą zadanie, podziel je na pary i poproś, aby podzieliły 
się tym, co umieściły na kartce i wyjaśniły, dlaczego jest to dla 
nich ważne. Pomóż im zdecydować, komu wręczyć kartkę. 

Zapytaj: Kto chciałby podzielić się 
z grupą swoją kartką? (Daj czas.) 
Dlaczego powinniśmy zachęcać 
ludzi, aby przyjęli od Boga 
darmowy prezent w postaci życia 
wiecznego i zapragnęli żyć razem 
z Nim w niebie? 
Bóg kocha nas wszystkich i chce, 
abyśmy żyli z Nim na wieki. Czy 
tego chcesz? Powtórzmy 
dzisiejsze przesłanie: 

 
BÓG PRZYGOTOWAŁ DLA NAS WSPANIAŁE RZECZY, KTÓRYMI BĘDZIEMY MOGLI CIESZYĆ SIĘ W WIECZNOŚCI. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zbierzcie się w kręgu i wspólnie zaśpiewajcie pieśń Przyjdzie Pan! (pieśń nr 184), a następnie módlcie się, aby każde 
dziecko było gotowe pójść z Jezusem do nieba, gdy przyjdzie powtórnie. 
  



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

 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 
 

Tekst źródłowy: Ap 22,1-5.12-14; Wielki Bój, s 352-359.  
Tekst pamięciowy: „I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i 

Baranka” (Ap 22,1). 
Główne przesłanie: Bóg przygotował dla nas wspaniałe rzeczy, którymi będziemy mogli cieszyć się w wieczności.  
 

PŁYŃ, WSPINAJ SIĘ I LEĆ!  
 

Po upalnym dniu spędzonym na zewnątrz duża szklanka zimnej wody smakuje wybornie. Teraz przeczytaj o 
pewnej rzece - daje ona życie tym, którzy z niej piją.  

 
Pamiętasz Adama i wielkie rodzinne spotkanie w niebie? Jezus dał Adamowi owoc z drzewa życia. Był to tylko 

jeden z dwunastu różnych gatunków, które na nim rosną. W przeciwieństwie do drzew na ziemi drzewo życia co miesiąc 
wydaje inny owoc. Jego liście również są pożyteczne. Biblia mówi, że pomagają one uleczyć wszystkich, którzy dołączyli 
do Jezusa w niebie. 

To wspaniałe drzewo rośnie po obu stronach rzeki życia, która płynie przez środek złotej ulicy. Woda w rzece 
jest przejrzysta jak kryształ. Można dokładnie zobaczyć całe dno. Rzeka ta wypływa z tronu Boga. Możemy przez całą 
wieczność jeść owoce z drzewa życia i pić wodę z rzeki życia. Rzeka nigdy nie wyschnie, a drzewo nigdy nie umrze. 

Bóg i Jezus zasiadają na swych tronach w niebie. Możemy rozmawiać z Nimi twarzą w twarz. Możemy 
odwiedzać ich o każdej porze, ponieważ tam, gdzie jest Bóg, nie ma nocy. A to oznacza, że nie ma tam ciemności. 
Światło Boże sprawia, że wszystko jest dobrze widoczne. W Nowym Jeruzalem nie będziemy potrzebować lamp, świec 
czy nawet słońca. I już nigdy się nie zmęczymy. Nie będziemy musieli robić sobie drzemek ani nawet spać! Każda 
minuta w niebie jest jak poranek.  

Będziemy spędzać nasz czas, ucząc się nowych rzeczy. ale nie w taki sam sposób jak tutaj na Ziemi. Nasze 
umysły będą doskonałe, więc będziemy w stanie znacznie lepiej zapamiętywać i rozumieć. Naszymi nauczycielami 
będą Jezus i aniołowie. Będziemy robić wszystko to, na co mieliśmy ochotę na Ziemi – pływać w najgłębszych wodach, 
wspinać się na najwyższe szczyty, wznosić się do szczytów niebios. Będziemy mogli odwiedzić wszystkie planety z 
naszego Układu Słonecznego – i nie tylko! W ciągu sekundy będziemy potrafili przenieść się na inna planetę, żeby 
porozmawiać z żyjącymi tam istotami. Opowiedzą nam one o wszystkim, czego dotychczas nauczyły się na temat Boga. 
Opowiedzą o swoich obserwacjach Ziemi i wszystkiego, co się na niej wydarzyło od czasów stworzenia.  

Poza podróżami będziemy cieszyć się pięknymi domami. Tak, będziemy też pracować. Ale będzie to przyjemny 
wysiłek. Nic nie będzie nas bolało, nie będziemy mieć zakwasów po ciężkiej pracy, nikt nas nie skrzywdzi.  

Będziemy podziwiać róże bez kolców, spacerować po uroczyskach, gdzie kwitną kwiaty i płyną strumyki, biegać 
po lesie bez obawy, że zaatakują nas dzikie zwierzęta. Liście nie będą już opadały z drzew.  

W niebie nikt nie będzie smutny ani chory. Nikt nie będzie płakał. Nikt nie umrze. Nigdy nie będziemy rozdzieleni 
od naszych przyjaciół ani ulubionych kuzynów. Każdy dzień będzie jak rodzinne spotkanie albo pierwszy dzień szkoły 
po wakacjach! A co najważniejsze, Jezus będzie z nami w każdej sekundzie. Będziemy mogli zadać Mu wszystkie 
pytania, jakie kiedykolwiek przyszły nam na myśl. Będziemy mieć wieczność, aby dowiedzieć się więcej o Jego miłości 
do nas, aby Go chwalić i powiedzieć Mu, jak bardzo Go kochamy. Czy chciałbyś, żeby tak było? 
 

 
Sobota 

● Jeśli to możliwe, idźcie z rodziną na spacer nad rzekę. Sprawdźcie, ile różnych rodzajów drzew możecie tam 
znaleźć. Ile różnych rodzajów owoców potraficie nazwać? Znajdźcie spokojne miejsce i wspólnie przeczytajcie 
lekcję. 

● Wytnij szesnaście liści. Napisz na każdym z nich jedno słowo z wersetu pamięciowego. Wymieszaj je i sprawdź, 
czy potrafisz ułożyć je w odpowiedniej kolejności. 

● Powiedz dziękczynną modlitwę za drzewa, które dzisiaj zobaczyłeś. 
 
Niedziela  

● Podczas dzisiejszego nabożeństwa poszukajcie dziesięciu rzeczy, które nie będą potrzebne w niebie. Umieść 
je na stole. Zapytaj rodzinę, co mają one ze sobą wspólnego. 

● Przygotuj szklankę wody dla każdego członka rodziny. Opowiedz im o rzece życia.  
● Jakie są najważniejsze rzeki w twoim kraju? 
● Podziękuj Bogu za rzeki, deszcz i wodę, którą masz do picia. 

 
Poniedziałek  

● Wspólnie z rodziną przeczytajcie i omówcie fragment z Księgi Apokalipsy 22,1-2. Narysuj trzy rzeczy, które 
anioł pokazał Janowi. Zapytaj rodzinę o wodę żywota. 



● Co by się stało, gdybyśmy nie pili wody? Dowiedz się, jak długo człowiek może wytrzymać bez wody. 
● Wypisz wszystkie sposoby użycia wody w twoim domu. Podziękuj Bogu za czystą wodę. 

 
Wtorek  

● Wspólnie z rodziną przeczytajcie fragment z Księgi Apokalipsy 22,2. Narysuj drzewo życia. Co wyjątkowego 
jest w jego pniu? 

● Za pomocą kredki i kartki papieru wykonaj pieczątki kory drzewnej. Połóż kartkę na korę i delikatnie zamaluj 
fragment kartki. Spróbuj wykonać kilka pieczątek z różnych drzew. Czy wszystkie drzewa są takie same? 

● Podziękuj Bogu za różnorodność w naturze.  
 
Środa  

● Ile historii biblijnych z drzewem przychodzi ci na myśl? Wymień je. 
● W małej doniczce posadź owoc lub drzewo, którego nasionko znajdziesz. Podlewaj je sumiennie i zobacz, ile 

czasu potrzeba, by urosło. 
● Przeczytajcie i omówcie fragment z Ewangelii Mateusza 7,15-20. 
● Módlcie się, aby Bóg pomógł wam robić tylko to, co słuszne - abyście byli jak drzewo wydające dobre owoce. 

 
Czwartek  

● Narysuj i wytnij dwanaście różnych owoców. Poproś mamę o sznurek do wieszania prania. Zrób dziurkę na 
górze każdego owocu i przewlecz przez nie sznurek. Przymocuj owoce do wieszaka i zaprezentuj swoją pracę 
podczas rodzinnego nabożeństwa. Poproś twoich bliskich, aby nazwali wszystkie owoce i powiedzieli, które 
lubią najbardziej. 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment Psalmu 1,1-3. Czego uczy on waszą rodzinę? 
● Podziękuj Bogu za wspaniałe owoce, które stworzył. 

 
Piątek  

● Zapytaj rodziców, czy możesz przygotować sałatkę owocową na kolację. Gdy będziecie jeść, wymień kilka 
owoców, które według ciebie będzie rodzić Drzewo Życia.  

● Zapytaj członków rodziny, co zapamiętali na temat drzewa życia i rzeki życia. Kto chciałby je zobaczyć? Kto 
chce z nich jeść i pić? 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragmenty z Księgi Apokalipsy 22,1-4.22-25. Czego 
się nauczyłeś? 

● Powiedzcie wspólnie werset pamięciowy. Poproś Boga, aby pomógł twojej rodzinie przygotować się na powrót 
Jezusa. 


