1. Język nieba
Tekst z Biblii: Psalm 19:1-4; Rzymian 1:20
Prawda biblijna: Każdy ma możliwość poznać potężnego Boga obserwując niebo Oego
stworzenie).
Potrzebne materiały:
• Duża dwukolorowa plansza. Jedna połowa planszy jasno-niebieska, druga ciemnogranatowa.
• Wycięte z kolorowego papieru obiekty nieba: słońce, chmury, tęcza, błyskawice, księżyc,
gwiazdy, itp.
• „Dymki" jeden z napisem: Bóg jest pełen chwały! Pozostałe puste (tyle pustych dymków
ile jest uczestników spotkania, lub więcej).
• Czarne mazaki do w pisania tekstu na dymkach.
• Klej
• Pismo Święte
• (zamiast wyciętych obiektów nieba, farby i pędzle do ich namalowania na planszy)
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Na p ewno nie raz każdy z was miał okazję widzieć skelpienie nieba. Co można zobaczyć
patrząc w niebo? (Dzieci uzupełniaj ą planszę naklejaj ąc lub malując na niej obiekty
niebieskie).
Kiedy ostatnio słyszeliście jak nie bo p rzemawia? Podejdicie do okna, spójrzcie w górę,
przyłóżcie dłoń do ucha, obserwujcie i nasłuchujcie uważnie. Co niebo mówi o swoim
Stwórcy? (Po chwili ciszy, wpatrywania się i wsłuchiwania, d zieci wracają na swoje miejsca.)
Mowa nieba jest głośna i wyraźna. Kiedyś Dawid wpatrywał się w niebo. Zobaczcie, co
wtedy usłyszał (Psalm 19:1-4 - przeczytać na głos i przykleić na planszy obok słońca
„dymek" z napisem Bóg jest pełen chwały! ) . Dawid obserwując wschodzące słońce, jego
blask i żar w południe, i bieg po niebie aż do zachodu, dowiedział się w iele o Bożej
chwale. Skoro słońce stworzone przez Boga jest tak jasne, dostojne, tak pełne sprawczej
mocy na ziemi - o ile większą chwałą otoczony jest Stwórca słońca - Bóg!
Codziennie i co noc niebo przekazuje ludziom wieści o swoim Stwórcy. Każdy na całej kuli
ziemskiej, kto popatrzy w niebo gdzieś w głębi swojego serca słyszy jego mowę o Stwórcy.
Niebo (i każde stworzenie) przekazuje ludziom przesłanie o Bogu - swoim Stwórcy.
Popatrzcie jeszcze raz w niebo, przypomnijcie sobie różne jego obrazy, jakie oglądaliście i
wypiszcie na swoich „dymkach" jedną wiadomość na temat Boga, jaką odebraliście z mowy
nieba. (Z dziećmi młodszymi „dymki" wpisujcie wsp ólnie, podczas otwartej kierowanej
rozmowy.) Wypisane dymki przyklejajcie na planszy obok odpowiednych obiektów nieba.
Na zakończenie przeczytajcie werset z Listu do Rzymian 1:20. i Psalm 19:2, oraz
zaśpiewajcie hymn mówiący o oddawaniu czci i chwały Bogu przez jego stworzenie. (Np.
Jesteśmy Panie kapłanstwem Twym)
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