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Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl 
 

Ostatnia niedziela po Epifanii 
 

 
Główna myśl: Pan Jezus jest początkiem i końcem  
Tekst: Objawienie Jana 1,9-18 – Wizja Chrystusa  
Wiersz: „Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni.” Objawienie Jana 1,17c 
 
Cele:  

 Dziecko poznało historię widzenia Jana na wyspie Patmos 
 Dziecko rozumie, że Pan Jezus jest początkiem i końcem wszystkiego 

 
 
I. Wstęp 
Wyspa Patmos  
Pomoce: Biblia, mapa Morza Śródziemnego, zdjęcie wyspy, zdjęcie kamieniołomu. Można znaleźć  
w Internecie   
 
Przebieg: 
Witam was serdecznie na dzisiejszej szkółce. Co to jest wyspa? (odpowiedzi dzieci) Wyspa to ląd, 
który otoczony jest ze wszystkich stron wodą. Wyspy istnieją na rzekach, jeziorach, stawach, morzach 
i oceanach. (osoba prowadząca pokazuje zdjęcie wyspy) Może ktoś z was był już na jakiejś wyspie? 
(odpowiedzi dzieci) Jak się dostaliście na tę wyspę?(odpowiedzi dzieci) Płynąc statkiem.  
Informacja dla osoby prowadzącej: z młodszą grupą dzieci można odegrać, że płyniemy statkiem na 
wyspę, o której będziemy mówić.  
To teraz też wejdziemy na statek, którym dopłyniemy na pewną wyspę. (osoba prowadząca razem  
z dziećmi przedstawia, że płyną statkiem) Ta wyspa, na którą płyniemy nazywa się Patmos. 
 
Informacja dla osoby prowadzącej: z grupą starszą porozmawiać o wyspie Patmos.  
My dzisiaj też poznamy małą, najdalej wysuniętą na północ, grecką wyspę. Małą, bo liczącą tylko 35 
kilometrów kwadratowych. Leży na Morzu Egejskim, nazywa się Patmos. Stolicą jest Chora.(osoba 
prowadząca pokazuje mapę z wyspą Patmos) Najwyższym szczytem wyspy jest liczący 296 m n p m 
Profitis Ilias.  
 
Podsumowanie:  
Na wyspę Patmos został zesłany Jan, jeden z uczniów Pana Jezusa. Dlaczego został tam wywieziony? 
Była to kara za to, że mówił o Panu Bogu i świadczył o Jezusie, swoim Nauczycielu, chociaż było to 
zabronione przez cesarza Domicjana. Jan musiał tam pracować w kamieniołomach. (informacja dla 
osoby prowadzącej: pokazać zdjęcia kamieniołomu) Jak myślicie, czy praca w takim miejscu była 
lekka i przyjemna? (odpowiedzi dzieci) Raczej była trudna i ciężka. Przebywając tam Jan miał 
widzenie. Co widział? Zaraz się dowiemy. 
 
II. Szkółka  
Pomoce: Biblia, postać Jezusa z flanelografu,  
7 świeczników – skopiować siedem razy załącznik nr 1 (patrz załącznik: 
2018_01_21_Ostatnia_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_1 ) 
7 gwiazd – skopiować siedem razy załącznik nr 2, (patrz załącznik: 
2018_01_21_Ostatnia_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_2) 
miecz – załącznik nr 3 (patrz załącznik: 
2018_01_21_Ostatnia_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_3)  
 
Przebieg:  
Pewnego dnia, przebywając na wyspie, Jan usłyszał potężny, doniosły głos.  „To, co widzisz, zapisz  
w księdze i wyślij do siedmiu zborów...” (Obj 1,11) (osoba prowadząca czyta doniosłym głosem)  
Jak my zareagowalibyśmy, gdyby nagle ktoś za nami tak się odezwał? (odpowiedzi dzieci)   
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Z pewnością byśmy się wystraszyli. Potem ze strachem odwrócilibyśmy głowę, żeby zobaczyć, kto to 
mówi. (z grupą młodszą można to pokazać)  
Co zrobił uczeń Jan? On także odwrócił się i zobaczył 7 złotych świeczników (osoba prowadząca 
przymocowuje do tablicy 7 skopiowanych świeczników, załącznik nr 1) Pośród nich stał Pan Jezus, 
lecz wyglądał zupełnie inaczej, niż ten Jezus, który chodził po ziemi, gdy Jan był Jego uczniem. Teraz 
głowa i śnieżnobiałe włosy Jezusa lśniły niczym słońce. Ubrany był w długą szatę, przepasaną złotym 
pasem. W ręce trzymał siedem gwiazd. (osoba prowadząca lub wyznaczone osoby przymocowują do 
tablicy 7 przygotowanych gwiazd – załącznik nr 2) Jan zobaczył też miecz. (osoba prowadząca 
przymocowuje do tablicy miecz – załącznik nr 3) Teraz Pan Jezus był wywyższonym Panem nieba  
i ziemi, Sędzią, który przyjdzie i będzie sądzić.  
 
III. Zakończenie 
Widok był tak cudowny, że Jan upadł Jezusowi do stóp. Wtedy Jezus dotknął Jana i powiedział  
te ciepłe słowa: „Nie lękaj się, Jam jestem Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję  
na wieki wieków.” (Obj 1,17-18) Pan Jezus jest tym, przez którego wszystko powstało i ku Niemu 
zmierza. On był wczoraj, jest dzisiaj i będzie na wieki, czyli zawsze. Zapamiętajmy te słowa.  
Uczeń Jan zapisał to, co zobaczył, zgodnie z poleceniem, które usłyszał.  
Na koniec zastanów się, jakim świadkiem Tego Wielkiego Pana ty jesteś? Czy opowiadasz innym  
o wielkiej miłości Pana Boga, o tym jaki jest?   
 
1. Wiersz biblijny 
Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni. Objawienie Jana 1,17c 
 
Pomoce: wiersz zapisać na 4 kartkach. Na pierwszej zapisać NIE LĘKAJ SIĘ.  
Na drugiej: JAM JEST PIERWSZY 
Na trzeciej kartce zapisać: I OSTATNI. 
Na czwartej: OBJAWIENIE JANA 1,17c 
 
Przebieg:  
Wytłumaczyć wiersz 
Czego się boicie? (odpowiedź dzieci) Boimy się różnych rzeczy i osób. Dzisiaj chcemy poznać wiersz, 
który przekazuje nam, że mamy się nie bać, czyli inaczej nie lękać się. Tak mówi Pan Bóg.  
Co znaczy, że ktoś jest pierwszy? (odpowiedzi dzieci) Pierwszym można być np.; w kolejce. Można 
przybiec pierwszym na metę. A co znaczy być ostatnim? (odpowiedzi dzieci) Być na końcu. Zamykać 
peleton.   
 
2.  Prace plastyczne 
A. Budujemy od początku do końca–propozycja dla grupy młodszej 
Pomoce: różne klocki   
 
Przebieg:  

 podzielić dzieci na dwuosobowe drużyny 
 rozdać każdej drużynie określoną ilość klocków 
 poprosić dzieci, by z otrzymanych klocków zbudowały jakąś budowlę, od początku do końca  

 
 
B. Odczytaj –propozycja dla grupy starszej  
Pomoce: załącznik nr 4 (patrz załącznik: 
2018_01_21_Ostatnia_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_4), nożyczki, klej, kolorowa kartka   
 
Przebieg:  

 podzielić uczestników szkółki na drużyny 
 rozdać każdej drużynie załącznik nr 4, nożyczki, czystą kartkę, klej 
 poprosić o wycięcie z załącznika nr 4 zapisanych tam sylab i ułożenie ich w zdanie 
 popranie ułożone z sylaby zdanie, drużyny przyklejają na otrzymaną kartkę 
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Załączniki: 
2018_01_21_Ostatnia_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_1 
2018_01_21_Ostatnia_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_2 
2018_01_21_Ostatnia_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_3 
2018_01_21_Ostatnia_Niedziela_Po_Epifanii_zalacznik_nr_4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


