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Niedziela Wieczności

Główna myśl:Nowe niebo i nowa ziemia
Tekst: Izajasz 65,17-19 -Zapowiedź Nowego Nieba i Nowej Ziemi
Objawienie Jana 4,1-4 -Wizja nieba
Objawienie Jana 21,1-4 -Nowe niebo i nowa ziemia
Wiersz: “Oto mieszkanie dla Boga i ludzi. Bóg zamieszkał tu z nimi i będą jego ludem,
a on sam będzie ich Bogiem.” Objawienie Jana 21,3 (Nowy Testament Współczesny
przekład, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1991)

Piosenka: “Godzien jesteś” [w] Śpiewnik ewangelicki, wyd. Augustana, Bielsko-Biała 2002,
nr 596
Cele:
● Dziecko poznało spojrzenie Jana na nowe niebo i nową ziemię
● Dziecko zostało zachęcone by zostać mieszkańcem nowego nieba
● Dziecko wie, że Bóg będzie razem z nim obecny w nowym świecie

I. Wstęp
1. Stare i nowe -propozycja dla grupy młodszej
Pomoce:Biblia, dwa zeszyty -jeden stary, zapisany i drugi nowy, dwa podkoszulki -jeden
używany, może być naciągnięty, oraz drugi całkiem nowy jeszcze z metką
Przebieg:
Witam was serdecznie na dzisiejszej szkółce. Jest to ostatnia szkółka przed czasem
Adwentu, który zacznie się już w przyszłą niedzielę. Od 2 grudnia mamy Adwent. Dzisiejsza
niedziela też jest szczególna, bo mówi o ważnych i specjalnych rzeczach, które jeszcze
czekają na nas. O jakich? Zaraz się dowiecie. Najpierw jednak bardzo was proszę, żebyście
popatrzyli na rzeczy, które wam pokażę.Co możecie o nich powiedzieć? (osoba prowadząca
pokazuje najpierw stary zeszyt, a potem nowy, a następnie stary i nowy podkoszulek. Dzieci
odpowiadają)Super zauważyliście, że jedne są stare, takie, których już ktoś używał.
Natomiast drugie są całkiem nowe, nikt ich jeszcze nie miał. Podkoszulek miał jeszcze
nawet metkę. Które z tych rzeczy chcielibyście mieć? (odpowiedzi dzieci)Nowe, bo są
ładne, nie zniszczone, nikt ich jeszcze nie używał.
 odsumowania:
P
Ale co te rzeczy: stare i nowe, mają wspólnego z naszą dzisiejszą szkółką? Mają zaraz się
przekonacie, że nazwa dzisiejszej niedzieli Niedziela Wieczności i to co przeczytamy
uzupełniają się. Przeczytajmy teraz jeden wiersz, który znajdziemy w Biblii. W Starym
Testamencie, w Księdze Izajasza 65,17. Posłuchajcie proszę. (osoba prowadząca, lub
ochotnik czyta wybrany wiersz)O czym usłyszeliście? (odpowiedzi dzieci)Pan Bóg stworzy
nowe niebo i nową ziemię, dlatego były te nowe rzeczy. Usłyszeliśmy też, że dawnych
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rzeczy już się nie będzie wspominać. To tak jak takich starych rzeczy, które tu mieliśmy, już
się nie będziemy używać. Pan Bóg stworzy nowe; nowe niebo i nową ziemię. Jakie będzie to
nowe? O tym, możemy się dowiedzieć dzięki temu, co zobaczył apostoł Jan. Co zobaczył?
2. Lustro i szyba -propozycja dla grupy starszej
Pomoce:Biblia, szyba, lustro
Informacja dla osoby prowadzącej: lustro to też szyba lecz pokryta warstwą srebra
Przebieg:
Witam was gorąco na szkółce, w ostatnią niedzielę Roku Kościelnym. Dzisiejsza niedziela
nazwana jest Niedzielą Wieczności. I mówi o rzeczach ważnych i trudnych
W następną niedzielę rozpocznie się już Adwent, który trwa 4 tygodnie, a po nim Święta
Bożego Narodzenia. Do dzisiejszej szkółki mam przygotowane dwie rzeczy, by troszkę
łatwiej było Wam zrozumieć to, o czym chcemy dzisiaj powiedzieć. Popatrzcie (osoba
prowadząca pokazuje lustro i szybę)Co to jest? (dzieci odpowiadają)Zgadza się, to lustro
i szyba. Wiecie, że lustro to też szyba, tylko pokryta warstwą srebra, które powoduje, że
patrząc na nią, widzimy tylko swoje odbicie.
Po co ludzie patrzą w lustro? (odpowiedzi dzieci)Chcą widzieć siebie, sprawdzić jak
wyglądają, czy fryzura jest dobra, a ubranie ok. Czy poza swoim odbiciem w lustrze widzimy
coś jeszcze? (odpowiedzi dzieci)Raczej nie, bo gdy zaglądamy w lustro, to chcemy
zobaczyć siebie, swoje odbicie.
Popatrzmy teraz na drugą szybę.(osoba prowadząca pokazuje zwykłą szybę)Co widzimy,
gdy podejdziemy do niej i popatrzymy przez nią? Czy też tylko siebie? Poproszę ochotnika,
żeby podszedł tutaj i popatrzył przez nią i powiedział co widzi. (osoba prowadząca wybiera
ochotnika, który podchodzi do okna i mówi co widzi)Patrząc przez szybę widzimy wszystko
to, co za nią się znajduje.
Podsumowanie:
Ale po co mówiliśmy o lustrze i szybie? Zaraz się o tym dowiecie. Najpierw jednak
przeczytajmy wiersz biblijny z Księgi Izajasza 65,17, uważnie słuchajcie (osoba prowadząca
czyta wyznaczone wiersze z Księgi Izajasza 65,17) O czym przeczytaliśmy? (odpowiedzi
dzieci) W
 łaśnie tekst ten mówi o nowym niebie i nowej ziemi, którą stworzy Pan Bóg. Na
razie nowa ziemia i nowe niebo są dla nas wielką tajemnicą. Lecz gdy chcemy coś o tym
miejscu jeszcze się dowiedzieć, powinniśmy zajrzeć do Słowa Bożego. Jest ono jak szyba,
przez którą możemy zobaczyć więcej. Zobaczyć Tego, który powinien być w centrum
naszego życia. Apostoł Jan w Objawieniu uchylił nam rąbka tajemnicy, jak będzie wyglądać
nowe niebo i nowa ziemia.
II. Szkółka
Pomoce:Biblia, pudełka po lekach, kosz na śmieci, zdjęcia: uśmiechniętej osoby, płaczącej
osoby, osoby, którą coś boli, chusteczka, zdjęcie grobu
Informacja dla osoby prowadzącej: można stworzyć prezentację ze slajdów nr 65,68,69,70
z podanej niżej strony
www.freebibleimages.org/illustrations/redemption-story/
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Przebieg:
Jan, uczeń Pana Jezusa, przebywał na greckiej wyspie Patmos na Morzu Egejskim. Pan
Bóg pokazał mu pewien obraz. Przedstawiał on to, co ma się z całą pewnością wydarzyć.
Kiedy? Tego nie wiemy, lecz jest to pewne, bo pokazał to Pan Bóg. Co zobaczył apostoł
Jan? Zobaczył wspaniały tron, a na nim siedział sam Pan Bóg. Wokoło tronu stały i śpiewały
osoby, chwaląc Pana: “ Święty, Święty, Święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był,
który jest i który będzie.” (Obj 4,8b) oraz “Godzien jesteś Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i
cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli twojej zostało stworzone i zaistniało.”
(Obj 4,11)
Informacja dla osoby prowadzącej: można z dziećmi zaśpiewać piosenkę “Godzien jesteś.”
Potem Jan zobaczył, że pierwsza ziemia i niebo zniknęły. Pan stworzy nowe niebo i nową
ziemię. Zobaczył też nowe miasto. W nim zamieszka Pan Bóg ze swoim ludem, czyli z tymi,
dla których Pan jest najważniejszy, którzy Go kochają i są Mu posłuszni.
Jakie to miasto będzie? Opisał je Jan. (informacja dla osoby prowadzącej: w grupie starszej
dzieci same mogą przeczytać wyznaczone wiersze Obj 21,3-6 )
Czytamy, że to miasto będzie cudowne. Nie będzie tam płaczu, smutku (osoba prowadząca
wyrzuca chusteczkę do kosza)Nie będzie bólu. Pewnie czasem was coś boli, np. głowa,
gardło, żołądek? A tam gdzie Pan Bóg chce nas zabrać, nie będzie już bólu. Nie będzie też
chorób, ani śmierci (osoba prowadząca pokazuje dzieciom, a potem wyrzuca do kosza:
opakowanie po tabletkach, zdjęcie szpitala, grobu) Nie będzie złości, kłamstwa, ciemności.
Pan Bóg wszystko uczyni nowe! On sam będzie tam królował. Czy nie jest to wspaniała
nowina? Mieszkać w takim miejscu? Pan powiedział, że kto do Niego przyjdzie nie zostanie
odrzucony
III. Zakończenie
Pan Bóg nowe niebo i nową ziemię tworzy także dla nas. On chce to wspaniałe miejsce dać
również tobie. Czy chcesz się tam znaleźć?
To Boże mieszkanie jest dla nas, dla ciebie posłuchajcie (osoba prowadząca czyta wiersz
z Objawienia Jana 21,3)“Oto mieszkanie dla Boga i ludzi. Bóg zamieszkał tu z nimi i będą
jego ludem, a on będzie ich Bogiem.” (na podstawie Nowego Testamentu współczesny
przekład Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego, Warszawa 1991)
1. Wiersz biblijny
Oto mieszkanie dla Boga i ludzi. Bóg zamieszkał tu z nimi i będą jego ludem, a On
będzie ich Bogiem. Objawienie Jana 21,3
(na podstawie Nowego Testamentu współczesny przekład Brytyjskiego i Zagranicznego
Towarzystwa Biblijnego, Warszawa 1991)
Pomoce:na papierze narysowany duży dom, na osobnych kartkach zapisane słowa: BÓG,
LUDZIE, masa mocująca
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Gdy usłyszycie słowa: DOM, MIESZKANIE to o czym myślicie? (odpowiedzi dzieci)
O budynku, gdzie mieszkają ludzie, gdzie mieszka rodzina. Nasz dzisiejszy wiersz też mówi
o szczególnym mieszkaniu. Mieszka w nim Pan Bóg (osoba prowadząca przymocowuje do
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domu napis BÓG) lecz ktoś jeszcze. Kto? Mieszkają osoby, dla których Pan Bóg stał się
Odkupicielem, stał się najważniejszy. Tą osobą możesz być również ty. To miejsce, które
szykuje Pan dla swoich ludzi może być także dla ciebie.
Informacja dla osoby prowadzącej: dom przymocować do tablicy, następnie przymocować
do niego słowa, lub w młodszej grupie rysunki: BÓG, LUDZIE. Wiersz powtarzać w pięciu
częściach, pokazując na narysowany dom i przymocowane napisy.
Pierwsza część to: OTO MIESZKANIE DLA BOGA I LUDZI
Druga część to: BÓG ZAMIESZKAŁ TU Z NIMI
Trzecia część to: I BĘDĄ JEGO LUDEM,
Czwarta część to: A ON BĘDZIE ICH BOGIEM
Piąta część to: OBJAWIENIE JANA 21,3
2. Prace plastyczne
A. Nowe
Pomoce:słoik, farbki do szkła, mazaki transparentne, różne rzeczy, którymi słoik można
ozdobić, wydrukowany poznany wiersz
Przebieg:
● każdej osobie dać słoik, oraz rzeczy za pomocą których słoik zostanie ozdobiony
● poprosić o piękne ozdobienie słoika
● przyklejenie na słoik poznanego wiersza (informacja dla osoby prowadzącej: starsi
mazakiem transparentnym sami zapisują na słoiku wiersz)
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