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W GÓRĘ, W GÓRĘ I WZWYŻ 
 

ŹRÓDŁA 2 Krl 2,1-15; Prorocy i Królowie, rozdział 17: Powołanie Elizeusza.  

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Życie wieczne jest darem Bożej łaski. 

CEL – dzieci Wiedzą, że dar życia wiecznego pochodzi z łaski.  
Odczuwają pragnienie przyjęcia od Jezusa daru życia. 
Reagują, wyznając wiarę w to, że otrzymały życie wieczne. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Za chwilę Bóg zabierze Eliasza do nieba. Jego pomocnik, Elizeusz, towarzyszy mu 
podczas jego ostatniej wizyty w szkole prorockiej. Elizeusz nie spuszcza oczu z Eliasza, 
który uderza w rzekę Jordan swoim płaszczem i ta się rozstępuje. Obaj przechodzą po 
suchym gruncie i wtedy prorok pyta Elizeusza: „Co mogę dla ciebie zrobić, zanim zostanę 
od ciebie zabrany?”. Elizeusz prosi Eliasza o podwójną część jego ducha. Eliasz zostaje 
zabrany na ciągniętym przez ogniste konie rydwanie. Elizeusz bierze płaszcz, który 
zostawił Eliasz, odchodzi i używa go, żeby rozdzielić Jordan - tak jak zrobił to Eliasz. 
 

TO JEST LEKCJA O: łasce. 
Dzięki Bożej łasce pewnego dnia Jego dzieci zostaną zabrane do nieba, żeby tam mogły 
żyć z Nim wiecznie. Przemienieni zostaną zarówno ci, którzy nie widzieli śmierci, jak i ci, 
którzy powstaną z grobów, gdy Jezus przyjdzie, aby zabrać ich do domu. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Eliasz jest przykładem tych świętych, którzy żywo doczekają powtórnego przyjścia 
Chrystusa i zostaną «przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby 
ostatecznej». 1 Koryntian 15,51-52” (Prorocy i Królowie, rozdział 17: Powołanie 
Elizeusza). 
„Gdy Elizeusz poprosił Eliasza aby jego duch mógł na nim spocząć, wypowiedział 
modlitwę, która zawsze zostanie wysłuchana (…) zawsze możemy otrzymać to, co 
najlepsze, czyli dary duchowe, jeśli szczerze ich pragniemy i żarliwie się o nie modlimy 
(…) Modlitwa zyska dla nas nowe znaczenie, gdy zapytani, czego pragniemy, będziemy 
modlić się, abyśmy mogli mieć więcej Bożego Ducha” (The Interpreter’s Bible, t. 3, 
Abingdon Press, Nowy Jork 1954, s. 194). 

 
  



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 ćwiczenie odpowiednie dla twojej grupy. 
 
 

A. CZYM JEST WIECZNOŚĆ? 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- kamień 
-pędzelek 
- farby 
- Biblia 

Przynieś kamień wielkości pięści i mały pędzelek. 
Niech każde dziecko po kolei (nie wszystkie razem) 
pomaluje kamień. Gdy pierwsze dziecko to zrobi, 
udaj, że minęło dziesięć lat i poproś o pomalowanie 
kolejne dziecko. Gdy kamień będzie krążył, odliczaj 
zmyślone lata i zapytaj, ile czasu potrzeba, aby 
kamień zniszczył się od zbyt częstego malowania. 
Wyjaśnij, że wieczność trwa jeszcze dłużej. 

Przeczytaj głośno Rzymian 6,23. Bóg 
chce dać nam życie wieczne. 
Dlaczego? (Bo nas kocha.) Jak się 
czujecie, gdy myślicie o życiu 
wiecznym? (Pozwól na odpowiedzi.) 
Życie wieczne z Bogiem jest darem, 
który On chce nam dać. Dlatego 
przesłanie na dzisiaj brzmi: 

 
ŻYCIE WIECZNE JEST DAREM BOŻEJ ŁASKI. 
Powiedzmy to razem. 
 
 

B. JAK WIELE LAT? 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- bardzo długi 
sznurek 
- miarka 
- Biblia 
 

Przynieś bardzo długi 
sznurek. Zaznacz na nim 
punkty co 45 lub 60 cm. 
Zaznacz tyle punktów, ile jest 
dzieci. Powiedz, żeby każde a 
nich znalazło punkt na linie 
i go trzymało. Powiedz: 
Wyobraźcie sobie, że każdy 
punkt to sto lat. (Gdy każde 
dziecko znajdzie swój punkt, 
na linie powinno pozostać 
jeszcze dużo sznurka.) 

Powiedz: Wieczność to dużo dłużej niż to, co widzimy. Tak 
jak trzymacie się sznurka, Boża miłość łączy nas z nim na 
zawsze. Przeczytaj na głos Psalm 23,6. Ponieważ Bóg nas 
kocha, chce, abyśmy żyli z Nim wiecznie i dla każdego z nas 
przygotowuje dom w niebie. Gdy Ziemia zostanie stworzona 
na nowo, będziemy na niej mieszkać. Bóg chce dać nam 
bardzo szczególny prezent. Jaki jest nasz udział w 
otrzymaniu Bożego daru życia wiecznego w niebie? (Musimy 
przyjąć Jezusa jako naszego osobistego Zbawiciela. Nic z tego, 
co robimy, nie zapewni nam tego daru. Kiedy żyjemy z Jezusem 
na tej ziemi, On pomaga nam okazywać wdzięczność za ten dar.) 
A to prowadzi nas do naszego dzisiejszego przesłania:  

 
ŻYCIE WIECZNE JEST DAREM BOŻEJ ŁASKI. 
Powiedzmy 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 
Zbliżmy się do stołu! (pieśń nr 575) 
Dzięki składam Ci, Boże (pieśń nr 37) 
Święty nieba Pan (pieśń nr 26) 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 



 
DARY – Przed zebraniem darów powtórzcie razem werset z J 3,16. Powiedz: Bóg posłał Jezusa na nasz świat, aby 
zbawić nas od grzechu i ofiarować nam życie wieczne. Teraz możemy złożyć Mu dary, które zostaną 
wykorzystane, aby pomóc innym ludziom uczyć się o Nim - aby również mogli być zbawieni i żyć wiecznie. 
 
MODLITWA – Każde dziecko zapisuje na kartce (wyciętej w kształt rydwanu lub konia) imię osoby, która nie zna Jezusa. 
Następnie wyjdźcie do przodu i niech każde dziecko pomodli się, aby ta osoba przyjęła Jezusa i żyła z Nim wiecznie. 
W razie potrzeby niech dorośli pomogą. Zakończcie modlitwą nauczyciela. 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie 

- kostiumy z 
czasów biblijnych 
- dwa kawałki 
niebieskiej folii lub 
materiału 
 

Postaci: Eliasz, Elizeusz, grupa proroków, wszyscy w kostiumach biblijnych. 
 
Pomocnicy: dorosły, który podniesie i zabierze Eliasza; osoba, która pomoże przy rozstąpieniu 
się Jordanu. 
 
Wskazówki: dwa kawałki niebieskiej folii lub materiału ułóż na ziemi tak, żeby zachodziły na 
siebie; gdy Eliasz uderzy w nie płaszczem, niech ktoś je przesunie, aby pokazała się sucha 
ziemia). 

 
 
OPOWIADANIE HISTORII  
 
 To szczególny dzień dla Elizeusza, ucznia Eliasza. Bóg delikatnie wyszeptał, że dzisiaj wydarzy się coś 
niezwykłego. On chce zabrać proroka prosto do nieba, jeszcze zanim umrze. Do tej pory tak szczególne wyróżnienie 
spotkało tylko jedną osobę - Henocha. 
 [Wchodzi Eliasz.] Dzisiaj Eliasz zabiera Elizeusza w ostatnią podróż, w czasie której odwiedzą Bożą szkołę 
proroków. [Dwóch proroków podchodzi do grupy uczniów.] Zatrzymują się w szkole w Gilgal. 
 Eliasz wie, że wkrótce opuści swojego ucznia, więc po wizycie u proroków w Gilgal, próbuje go sprawdzić. 
- Zostań tutaj - mówi. - Bóg posłał mnie do Betelu. 
 Ale Elizeusz przecząco kręci głową. Nie chce stracić Eliasza z oczu.  
- Jako żyje Pan, nie opuszczę cię - odpowiada.  

Idą więc razem. [Obchodzą pokój z powrotem do grupy proroków.] 
 Wkrótce docierają do Betel. Tam prorocy pytają Elizeusza: 
- Czy wiesz, że dzisiaj Bóg zabierze Eliasza? [Pomóż prorokom ponownie zadać pytanie.] 
- Tak, wiem – odpowiada smutno Elizeusz. [Poczekaj, aż Elizeusz powie to jeszcze raz.] 
 Następnie Eliasz znów sprawdza swojego ucznia. 
- Zostań tutaj - mówi. - Bóg posłał mnie do Jerycha. 
 Ale Elizeusz znów kręci głową. Nie chce pozwolić, aby Eliasz zniknął mu z oczu. 
- Jako żyje Pan, nie opuszczę cię - powtarza.  

I znów idą razem w kolejne miejsce. [Obchodzą pokój z powrotem do grupy proroków.] 
 Wkrótce przybywają do Jerycha. Tam Elizeusz po raz kolejny słyszy pytanie: 
- Czy wiesz, że dzisiaj Bóg zabierze Eliasza? [Tym razem prorocy zadają to pytanie bez pomocy.] 
- Tak, wiem – odpowiada ze smutkiem Elizeusz. 

Eliasz znów go sprawdza. 
- Zostań tutaj - móii. - Bóg posłał mnie nad Jordan. 

Ale Elizeusz odmawia. Nie chce stracić Eliasza z oczu.  
- Jako żyje Pan, nie opuszczę cię - protestuje.  

Idą więc obaj nad Jordan, a za nimi podążają prorocy z Jerycha. [Obchodzą pokój dookoła.] 
Gdy docierają nad rzekę Jordan, Eliasz zdejmuje swój płaszcz, zwija go i uderza nim w wodę. [Eliasz zdejmuje 

„płaszcz” i sprawia, że woda „się rozstępuje”.) Rzeka się rozstępuje i dwaj mężczyźni przechodzą po suchej ziemi. 
Nadchodzi czas, aby się pożegnać.  
- Co mogę dla ciebie zrobić, zanim zostanę od ciebie zabrany? - pyta Eliasz. 

Elizeusz może prosić o pieniądze, o sławę, o siłę. Ale zamiast tego prosi o szczególne błogosławieństwo. 
- Pozwól mi odziedziczyć podwójną porcję twojego Ducha - odpowiada.  

Wie, że jedynym sposobem, dzięki któremu będzie w stanie kontynuować pracę Eliasza, jest szczególna pomoc 
od Boga. 
- Jeśli będzie ci dane zobaczyć, jak Bóg zabiera mnie od ciebie, twoja prośba zostanie spełniona; w przeciwnym razie 
- nie - obiecuje Eliasz.  

I idą dalej. Nagle pojawia się rydwan z ognistymi końmi. [Podbiega dorosły i zabiera Eliasza, pozwalając, aby 
jego płaszcz spadł na podłogę.] Eliasz zostaje zabrany do nieba. 

Elizeusz woła za nim: 



- Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico!  
Ale Eliasza już nie ma. 
Wtedy Elizeusz dostrzega płaszcz Eliasza w miejscu, w którym upadł. Bierze go i wraca nad rzekę Jordan. 

Zwija płaszcz i uderza nim w wodę, tak jak zrobił to Eliasz. Rzeka się rozstępuje  i Elizeusz przechodzi przez nią po 
suchej ziemi. [Prorocy klaszczą.] Bóg rzeczywiście udzielił Elizeuszowi daru swojego Ducha. 

 
 

ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Jaki szczególny dar Bóg dał Eliaszowi? (Został zabrany do nieba przed śmiercią.) Jak Elizeusz się z tym 
czuł? Co chciał otrzymać Elizeusz? (Podwójną porcję Bożego Ducha.) Jaki znak zobaczył Elizeusz? Co zrobił 
Elizeusz, gdy wrócił nad Jordan? To pokazuje, że wierzył w to, iż Bóg odpowiedział na jego modlitwę. My dzisiaj 
pokazujemy, że wierzymy w dar życia wiecznego, gdy planujemy żyć wiecznie w niebie z Bogiem i Jezusem. 
Pamiętajcie, Bóg obiecał nam dar życia wiecznego, gdy będziemy w Niego wierzyli i wykonywali jego wolę. 
Nasze przesłanie mówi nam, że… 
 
ŻYCIE WIECZNE JEST DAREM BOŻEJ ŁASKI. 
 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 
- Biblia Otwórz Biblię i przeczytaj werset pamięciowy - Rz 6,23 („Albowiem zapłatą za grzech jest 

śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.) 
Zapytaj: Co jest Bożym darem dla nas zgodnie z tym wersetem? (Życie wieczne.)  
Podziel klasę na sześć grup. Podziel werset na następujące fragmenty:  

● “Albowiem zapłatą za grzech”,  
● “jest śmierć”,  
● “lecz darem łaski Bożej”,  
● “jest żywot wieczny”,  
● “w Chrystusie Jezusie”,  
● “Panu naszym”.  

Nauczyciel zaczyna mówiąc głośno pierwszy fragment. Kolejne grupy powtarzają go jak echo, 
coraz ciszej. Gdy ostatnia grupa powtórzy najciszej, nauczyciel rozpoczyna kolejny fragment, 
który grupy powtarzają echem w ten sam sposób. Powtarzajcie, aż dzieci będą znały werset na 
pamięć. 

 
 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie Powiedz: Aby otrzymać dar ducha, 

Elizeusz musiał utrzymać swój wzrok na 
Eliaszu. Przeczytajmy o tym w 2 Krl 
2,2.4.6.10 (pomóż w razie potrzeby). 
Przeczytajmy Rz 6,23, aby dowiedzieć 
się, jaki dar obiecał nam Bóg. (Daj czas, 
żeby znaleźć werset w Biblii, pomóż w 
razie potrzeby.) Na kogo musimy zwrócić 
swój wzrok? Dlaczego? Przeczytajmy 
jeszcze jeden tekst. Znajdźmy 1 J 1,1-3. 
Przeczytajcie i omówcie go razem. 

Zapytaj: W jaki sposób możemy utrzymywać 
swój wzrok na Jezusie? (Przez modlitwę, 
czytanie naszych Biblii, studiowanie lekcji 
biblijnych itp.). Wymieńcie inne postacie biblijne, 
które zwróciły swój wzrok na Jezusa. (Chodzący 
po wodzie Piotr; inni uczniowie i ludzie, którzy 
podążali za Jezusem.) Podziękujmy Jezusowi za 
dar życia wiecznego i poprośmy Go, aby 
pomógł nam zwrócić swój wzrok na Niego. 
Pomódl się krótką modlitwą i powiedz: 
Przypomnijmy sobie dzisiejsze przesłanie na 
dzisiaj: 

 
ŻYCIE WIECZNE JEST DAREM BOŻEJ ŁASKI. 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZASTOSOWANIE 
 
 

A. PREZENTY DLA CIEBIE 
 

Materiały Przebieg 
- tablica lub 
tablica 
suchościeralna 
- kreda lub 
marker 

Powiedz: Wymieńcie kilka prezentów, które chcielibyście dostać z okazji świąt lub urodzin. 
Zapisz na tablicy pięć pomysłów. Następnie powiedz: Narysujmy gwiazdkę przy prezencie, 
który będzie jak najdłużej trwały. Poczekaj, aż dzieci wskażą na odpowiedni przedmiot. 
Powiedz: Wieczny oznacza na zawsze. Jak długo to jest? (Dzieci odpowiedzą na podstawie 
tego, czego nauczyły się z historii.) Jak ważne jest dla was życie wieczne? Czy jest 
ważniejsze niż prezenty na naszej liście? Dzisiejsza historia biblijna mówi nam, że jeśli 
chcemy otrzymać od Boga prezenty, naprawdę musimy tego pragnąć. Czy naprawdę 
chcecie żyć wiecznie, na zawsze? My również musimy prosić Boga o dar życia wiecznego, 
tak jak Elizeusz poprosił o swój dar. Zachęć, aby wszyscy uklękli i poprosili Boga o ten dar. 
Daj czas na cichą osobistą modlitwę i zakończ wspólną modlitwą na głos za wszystkie dzieci. 

 
 

B. CO BYŚ CHCIAŁ DOSTAĆ? 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
  
 

Daj każdemu dziecku wycięty 
kształt prezentu (zob s. 144) i 
powiedz: Napiszcie lub 
narysujcie na jednej stronie 
prezentu coś, co bardzo 
chcielibyście mieć. Daj 
dzieciom czas na wykonanie 
zadania. Następnie z drugiej 
strony pokolorujcie lub 
udekorujcie prezent. Gdy 
wszyscy skończą, niech 
każde dziecko powie, co 
napisało lub narysowało. 

Daj czas na odpowiedzi po zadaniu pytań: Myślicie, że kiedyś je 
dostaniecie? (Tak. Nie. Może.) Dlaczego? Jaki jest najdłuższy 
czas kiedy musiałeś czekać na coś, czego bardzo chciałeś? 
Dzisiaj z tekstu pamięciowego dowiedzieliśmy się, że Bóg ma 
dla nas szczególny prezent. Co to jest? (Życie wieczne.) Kiedy je 
otrzymamy? (Gdy Jezus przyjdzie powtórnie; gdy będziemy w 
niebie itp.) Co oznacza „wieczny”? (Na zawsze; bez końca; taki, 
który nigdy się nie kończy, itp.). Przeczytajmy razem 1 J 2,17. Daj 
dzieciom czas na znalezienie tekstu i przeczytaj go głośno. Co ten 
werset mówi nam na temat życia wiecznego? (Jeśli kochamy 
Boga i wypełniamy Jego wolę, Jezus da nam życie wieczne, gdy 
przyjdzie powtórnie; będziemy żyć wiecznie.) Bóg daje nam dar 
życia wiecznego, bo chce, żebyśmy byli z Nim na zawsze. I o 
tym mówi nasze przesłanie. 

 
ŻYCIE WIECZNE JEST DAREM BOŻEJ ŁASKI. 
Powiedzmy to razem.  
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
WIECZNE MONETY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- dwie 
okrągłe 
monety dla 
każdego 
dziecka 

Zapytaj: Jak myślisz, dlaczego koło reprezentuje życie 
wieczne? (Nie ma początku ani końca.) Jakich innych 
okrągłych rzeczy używamy? (Monety, ciasteczka, zakrętki do 
słoików, itp.) Daj każdemu dziecku dwie okrągłe monety. Powiedz 
uczniom, że monety mogą przypominać nam o życiu wiecznym. 
Mogą zachować jedną z nich jako przypomnienie Bożej obietnicy 
życia wiecznego, a drugą wręczyć komuś ze słowami: „Darem 
Bożej łaski dla nas jest życie wieczne”. Następnie niech poproszą, 
żeby ta osoba zrobiła to samo, dając monetę kolejnej osobie. 

Zastanówcie się, komu dzieci 
mogą wręczyć monetę. 
Zasugeruj, że mogą to być 
osoby, o które dzieci modliły się 
w czasie części poświęconej na 
modlitwę (jeżeli jest to możliwe). 
Powiedz: Powiedzmy jeszcze 
raz nasze dzisiejsze 
przesłanie: 

 
ŻYCIE WIECZNE JEST DAREM BOŻEJ ŁASKI. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Stańcie w kręgu i powiedz: Koło jest symbolem wieczności. Nie ma początku ani końca. Stojąc w kręgu, 
podziękujmy Bogu za Jego dar życia wiecznego z Nim. Pomódl się krótko, dziękując za obietnicę życia wiecznego. 
 
 



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

 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 
Tekst źródłowy:  2 Krl 2,1-15; Prorocy i Królowie, rozdział 17: Powołanie Elizeusza.  
Tekst pamięciowy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23). 
Główna prawda: Życie wieczne jest darem Bożej łaski.  
 

 
 W GÓRĘ, W GÓRĘ I WZWYŻ 

 
- Ale ja nie chcę iść do łóżka! – Bartuś poskarżył się swojej starszej siostrze. 
- Wiesz, że musimy odpocząć - odpowiedziała Marta. - Tutaj na ziemi musimy odpoczywać. Ale kiedy dotrzemy do 
nieba, nie będziemy musieli tego robić. 
- Skąd wiesz? - zapytał chłopiec. 
- Powiem ci, co przeczytałam w Biblii na temat Eliasza i Elizeusza. Wtedy też zrozumiesz. 

 
Bóg zaplanował dla Eliasza coś wspaniałego. Chciał zabrać go prosto do nieba tak, żeby prorok nie musiał 

umierać. Był to szczególny zaszczyt, którego do tej pory doświadczyła tylko jedna osoba - Henoch. 
Elizeusz był uczniem i asystentem Eliasza. Wiedział, że wkrótce prorok zakończy swoje dzieło i nadejdzie 

czas, aby on je kontynuował. Prorocy, którzy z nimi współpracowali, również wiedzieli, że Eliasz wkrótce ich opuści. 
Powiedział im to łagodny głos Boga. 

Pewnego dnia Eliasz zabrał Elizeusza w ostatnią podróż, aby odwiedzić Boże szkoły proroków, którzy pytali 
Elizeusza: - Czy wiesz, że dzisiaj Bóg zabierze Eliasza? 
- Tak, wiem - odpowiadał Elizeusz.  
                Myśl o utracie proroka napełniała go smutkiem. Prawdopodobnie był też trochę zdenerwowany przejęciem 
jego misji. 

Eliasz również wiedział, że wkrótce opuści swojego ucznia, postanowił więc go sprawdzić. W każdej szkole, 
którą odwiedzili, Eliasz mówił do niego:  
- Zostań tutaj. Muszę kontynuować i iść dalej.  

Jednak za każdym razem Elizeusz szedł z nim. Nie chciał spuszczać Eliasza z oczu. Chciał być z nim do 
ostatniej chwili.  
- Jak żyje Pan i jak żyjesz ty, ja cię nie opuszczę - odpowiadał.  
                 Obaj szli więc dalej. 

Wkrótce dotarli do rzeki Jordan. Eliasz zdjął płaszcz, zwinął go i uderzył nim w wodę, która się rozstąpiła i 
dwaj mężczyźni przeszli po suchym dnie. Wreszcie przyszedł czas pożegnania.  
- Co mogę dla ciebie zrobić, zanim zostanę zabrany? - zapytał Eliasz. 

Elizeusz mógł poprosić o wiele rzeczy: o pieniądze lub sławę. Zamiast tego poprosił o specjalne 
błogosławieństwo:  
- Pozwól mi odziedziczyć podwójną porcję twojego Ducha.  
                 Wiedział, że jedynym sposobem, dzięki któremu będzie w stanie wykonać pracę, do której został powołany, 
jest dodatkowa pomoc Boga. 
- Jeśli będzie ci dane zobaczyć, jak Bóg zabiera mnie od ciebie, twoja prośba zostanie spełniona - powiedział Eliasz i 
szli dalej. 

Nagle pojawił się rydwan prowadzony przez ogniste konie i rozdzielili dwóch mężczyzn. Eliasz został zabrany 
do nieba. Elizeusz zawołał za nim:  
- Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico!   
                 Ale Eliasza już nie było. Elizeusz rozdarł ubranie, by okazać smutek z powodu utraty nauczyciela i przyjaciela. 

W pewnym momencie Elizeusz zobaczył płaszcz Eliasza. Podniósł go i wrócił nad Jordan. Uderzył nim w 
wodę, tak jak wcześniej zrobił to Eliasz. Wody znowu się rozstąpiły i Elizeusz przeszedł po suchej ziemi. Bóg 
rzeczywiście dał mu dar swojego Ducha. 

Bóg chce również nam dać dobre dary. Najlepszym z nich jest ten, który dał Eliaszowi - dar życia wiecznego. 
I podobnie jak Elizeusz, musimy Go o to prosić. Musimy patrzeć na Jezusa, wierzyć, że nasze modlitwy zostały 
wysłuchane i działać z wiarą. Musimy wierzyć tak, jak zrobił to Elizeusz, kiedy uderzył w wodę płaszczem Eliasza. 
 
 
 
Sobota 

● Jeśli to możliwe, idź z rodziną nad rzekę i tam przeczytajcie historię z lekcji biblijnej. Spróbuj odegrać ją z 
podziałem na role. Elizeusz podążał za Eliaszem wszędzie. Za kim powinniśmy podążać dzisiaj? 

● Zaśpiewajcie wspólnie Jezus moim Słońcem (pieśń nr 476). Następnie poproście Jezusa, aby pomógł Wam Go 
naśladować. 

● Przeczytajcie wspólnie fragment z Listu do Rzymian 6,23. Niech twoja rodzina również nauczy się wersetu 
pamięciowego. 



 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie w Biblii historię z lekcji (2 Krl 2,1-15). 
● Podziel duży kawałek tektury na mniejsze kwadraty tak, aby było ich tyle, ile jest słów w wersecie pamięciowym. 

Poproś kogoś z rodziny, żeby pomógł ci napisać słowa drukowanymi literami (odnośnik napisz samodzielnie). 
Zagrajcie w rzucanie do celu. Połóż kwadraty na podłodze i rzucaj w nie woreczkiem w odpowiedniej kolejności 
zgodnie z wersetem pamięciowym. Niech członkowie rodziny również spróbują. Grajcie w grę każdego dnia. 

 
Poniedziałek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa zapakujcie pudełko w papier prezentowy i zawiążcie wstążką. Podpiszcie je: 
ŻYCIE WIECZNE. Postaw je w miejscu, gdzie przez cały tydzień będzie widoczne. Niech przypomina ci o 
Bożym darze życia wiecznego dla wszystkich, którzy kochają i naśladują Jezusa. 

● Znajdź w Biblii i przeczytaj 1 J 5,11. Razem podziękujcie Bogu za tak cudowny prezent. 
● Jak dużo okrągłych przedmiotów potrafisz znaleźć w swoim domu? W jaki sposób przypominają one o życiu 

wiecznym? 
● Zagraj w rzucanie do celu. 

 
Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie ostatnią część wersetu z 2 Krl 2,6. Jak wiele razy Elizeusz 
powtórzył obietnicę: „Nie opuszczę cię?” (zob. 2 Krl 2,2.4.6). Powtórz obietnicę, zwracając się do każdego z 
członków swojej rodziny. Zacznij od imienia każdego z nich. 

● Przedyskutujcie razem z rodziną: Co wydaje się trwać dłużej: godzina wykonywania obowiązków domowych 
czy godzina z przyjaciółmi? Jak to by było być ze swoimi przyjaciółmi przez całą wieczność? Życie wieczne 
takie będzie. Powiedz Bogu, że wybierasz wieczne życie z Nim. 

● Narysuj koło. W jaki sposób przypomina ci ono o „wieczności” i „życiu wiecznym”? Napisz werset pamięciowy 
w środku koła. 

 
Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa opowiedzcie o sytuacji, w której dostaliście od kogoś cudowny prezent. 
Porozmawiajcie: Dlaczego to dostałeś? Jakiego rodzaju prezent daje nam  Bóg? Przeczytajcie razem 1 J 5,11. 
Co mówi wam to o Bogu? Przeczytaj 1 J 4,9. 

● Zagraj w rzucanie do celu, żeby powtórzyć werset pamięciowy. 
● Zaśpiewajcie pieśń Bóg świat umiłował (pieśń nr 270). 

 
Czwartek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa celebrujcie to, że otrzymaliśmy dar życia wiecznego. Przeczytaj J 3,16 i Flp 
2,8-11. Czego uczymy się z tych wersetów na temat największego Bożego prezentu Boga? Zaśpiewajcie pieśń 
o tym, jak Jezus nas kocha. 

● Aby powtórzyć werset pamięciowy, pstrykaj palcami lub klaszcz dłońmi w rytm słów. 
 
Piątek 

● Podczas wieczornego nabożeństwa wręcz każdemu członkowi rodziny szczególny prezent miłości. Stańcie w 
kręgu i pocierajcie plecy osoby przed wami. Następnie zwróćcie się do środka i przytulcie się nawzajem. 
Podczas uścisku powiedzcie werset pamięciowy. 

● Przeczytajcie razem fragment z 2 Księgi Królewskiej 2,11. Wyobraźcie sobie, co Eliasz zrobił najpierw, gdy 
przybył do nieba. Wręcz jednemu członkowi rodziny prezent, który zrobiliście w poniedziałek. Zapytajcie tę 
osobę, co chciałaby zrobić w pierwszej kolejności, gdy znajdzie się w niebie. Ta osoba przekazuje prezent 
następnej osobie, które odpowiada na to samo pytanie. 

● Podziękujcie Jezusowi za dar życia wiecznego. 
● Zaśpiewajcie pieśń Bóg świat umiłował (pieśń nr 270). 

 
 


