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DOM DLA BOGA 
 

ŹRÓDŁA: Wj 25, 1–9; 35, 4–9.20–29, E.G. White, Wybrańcy Boga, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, 
Warszawa 2015, s. 242‒252. 

WERSET PAMIĘCIOWY „I uczynią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich” (Wj 25, 8). 

PRZESŁANIE UWIELBIAM BOGA, KIEDY PRZYNOSZĘ MU SWOJE DARY. 

CELE 
 

Dzieci: 
wiedzą, że Bóg chce, aby czciły Go w kościele i przynosiły Mu swoje ofiary. 
czują chęć poświęcenia czasu, talentów i pieniędzy dla Bożego Kościoła.  
reagują, regularnie uczestnicząc w nabożeństwach i ofiarowując czas, talenty i własne 
pieniądze. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

 
 
 
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 
 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 

Bóg chce mieć swój dom wśród Izraelitów, więc daje Mojżeszowi dokładny plan. Zaprasza 
potomków Jakuba do wzięcia udziału w tym projekcie poprzez składanie darów i 
materiałów na budowę świątyni. Ludzie chętnie przynoszą kosztowne i cenne materiały, 
kamienie, skóry zwierząt, drewno i szaty jako dar miłości dla Bożej świątyni. 
 
UWIELBIENIA. 
Oddając Bogu swój czas, talenty i pieniądze, pokazujemy Mu, że jest dla nas o wiele 
cenniejszy niż jakiekolwiek materialne rzeczy. Oddając Panu nasze dary, dziękujemy mu 
za wszystko, co od Niego otrzymaliśmy.  
 
„Gdy budowa świątyni była już w toku, ludzie, starzy i młodzi – mężczyźni, kobiety i dzieci 
– nadal przynosili swe ofiary, aż ci, którzy kierowali budową, stwierdzili, że mają dosyć, a 
nawet więcej niż mogą zużyć. (…)Wszyscy, którzy chcą uczcić Boga i cenią 
błogosławieństwo Jego świętej obecności, będą przejawiać tego samego ducha ofiarności 
w przygotowaniu domu, gdzie On się może z nimi spotkać. Będą pragnęli przynieść Panu 
w ofierze to, co posiadają najlepszego” (E.G. White, Wybrańcy Boga, s. 243, 
Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 2015).  
 

DEKORACJA SALI Lekcje 6-9 mówią o budowie świątyni na pustyni, a potem świątyni Salomona. Zbierz 
gadżety, które mogą udawać materiały potrzebne do ich budowy. Użycie obrazków każdej 
z tych świątyń oraz zdjęć współczesnych kościołów może być ciekawe. Możesz posłużyć 
się komentarzami biblijnymi, słownikiem biblijnym, encyklopedią itp.  

 

  



 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

PRZYWITANIE  
 

Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby podzielili 
się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację wybranych zajęć 
wprowadzających. 

 

WPROWADZENIE  
 

Wybierz zajęcia odpowiednie dla swojej grupy: 

A.  OFIAROWANIE TALENTÓW 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– papier  
– ołówek 
– marker 
– klej 
– nożyczki 

Powiedz: W tym miesiącu mówimy o 
uwielbieniu i wszystkich możliwych 
sposobach wykorzystania naszych 
talentów, czasu i energii, aby wielbić Boga.  
Daj dzieciom różne materiały, aby stworzyły 
symbol jednego ze swoich talentów. Pomóż im 
stworzyć coś, co według nich może być użyte 
na chwałę Bogu. 
Te symbole powinny potem zawisnąć w 
pobliżu napisu: „Nasze talenty uwielbiają 
Boga”. 
 

Powiedz: Dzisiaj dowiemy się o ludziach, którzy chętnie 
składali Bogu dary na specjalny projekt. Bóg dał nam 
pieniądze, talenty, czas, energię i inne rzeczy, które 
możemy dać na Jego dzieło. To jeden ze sposobów na 
oddawanie czci Bogu. Co Bóg tobie dał i jak możesz 
wykorzystać to w kościele? (Mogę śpiewać, powiedzieć 
psalm, dać pieniądze na dary, poświęcić czas na pomoc w 
kościele). Jak się czujesz, kiedy dajesz swoje rzeczy 
Bogu? (Radosny). Jakie są twoje dary dla Kościoła? (Daję 
dary pieniężne, pomagam utrzymać kościół w czystości, biorę 
udział w programach itp.). 
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 

UWIELBIAM BOGA, KIEDY PRZYNOSZĘ MU SWOJE DARY. 

B. PUDEŁKO NA DARY 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
– małe pudełko 
–nalepki 
– papier 
–ołówki – Biblia 

Daj każdemu dziecku małe pudełko lub plastikowy 
pojemnik i nalepki ze słowami: „Kiedy przynoszę moje 
dary, oddaję cześć Bogu”. Pomóż każdemu dziecku 
odrysować kształt dłoni na papierze, wyciąć ją, napisać 
na środku imię dziecka i przykleić ją do pudełka.  
Postawcie pudełka w widocznym miejscu. W czasie 
składania darów każde dziecko może złożyć swoje 
dary w swoim pojemniku. Mogą zabrać pudełka do 
domu, aby odkładać pieniądze na dary. 

Zapytaj: Dlaczego dajemy dary w szkole sobotniej? 
(Aby pomóc w misji; aby dziękować Mu za wszystkie 
Jego błogosławieństwa; ponieważ chcę; kocham Go). 
Bóg jest właścicielem wszystkiego. 
Jak myślisz, dlaczego prosi o dary? (Abyśmy mieli 
błogosławieństwo dzielenia się; aby pomóc nam być 
bezinteresownym itp.). Dajesz, ponieważ chcesz czy 
musisz? (Wysłuchaj odpowiedzi).  
Przeczytaj na głos 2 Kor 9, 7.  
Dzisiejsze przesłanie to: 

UWIELBIAM BOGA, KIEDY PRZYNOSZĘ MU SWOJE DARY 

 

MODLITWA 
 

Opowiedz o radościach i smutkach, o których dzieci opowiedziały ci na początku (jeśli wypada). Przeczytajcie ponownie wiersz 
pamięciowy. Daj dzieciom czas na to, by podzieliły się przemyśleniami ze studium z poprzedniego tygodnia. Pamiętaj o urodzinach, 
szczególnych wydarzeniach i osiągnięciach. Ciepło powitaj wszystkich gości. 

ŚPIEW 

Zaśpiewajcie kilka wybranych pieśni związanych z tematem lekcji. Propozycje: 

„Jezus mnie kocha” (pieśń nr 615 – Śpiewajmy Panu) 

„Uwielbiam Ciebie” (pieśń nr 495 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 

„Uwielbiajcie Pana” (pieśń nr 494 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 

 



WPROWADZENIE DO DARÓW  

W zeszłym miesiącu dowiedzieliśmy się, że łaska jest prezentem od Boga, którą nam daje, bo nas kocha. W następnych 
tygodniach dowiemy się, że uwielbienie to wszystko to, co dajemy Bogu, bo on nas kocha. Jest wiele dróg uwielbienia, a 
jedną z nich jest zbieranie darów pieniężnych. Kiedy dzisiaj będziecie składać dary, nie zapominajcie, że jest to sposób na 
uwielbienie Boga. 

DARY 

MODLITWA  

Modlitwa jest szczególnym rodzajem daru. Kiedy rozmawiamy z Jezusem, uwielbiamy go. Czy masz specjalnego przyjaciela 
lub członka rodziny, z którym lubisz spędzać czas i rozmawiać? Taka jest modlitwa – dobra rozmowa z naszym szczególnym 
Przyjacielem, Jezusem. Jezus cieszy się, kiedy oddajemy Mu chwałę, rozmawiając z Nim. Czy masz dzisiaj coś wyjątkowego, 
za co chciałbyś mu podziękować? 

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
– duża ilustracja 
świątyni 
– duża ilustracja 
przedstawiająca 
kapłana ubranego 
w szaty 
 

Powiedz: Potrzeba wiele planów, aby zbudować kościół. Architekt tworzy rysunki lub projekt, aby pokazać je 
budowniczym. Jest tam zapisane, gdzie wszystko powinno się znaleźć. Budowniczowie zbierają potrzebne 
materiały. Ludzie w zborze składają dodatkowe pieniądze na zakup materiałów i zapłatę pracownikom.  
Dziś usłyszymy opowieść o ludziach, którzy byli podekscytowani budową swojego nowego kościoła i chętnie 
wspierali tę pracę. 
Gdy będę opowiadać historię, chcę, żebyś zrobił to, co ja, kiedy usłyszysz pewne słowa. Poćwiczmy: 
Bóg – skierowanie palca do góry 
DOM, MIEJSCE – daszek nad głową 
PRZYNIEŚLI, DALI – wyciągnij ręce 
Poćwicz kilka razy, a następnie przejdź do opowiadania. 

 

Izraelici mogli widzieć Bożą [wskaż w górę] 
obecność na co dzień. Patrzyli na chmurę, która prowadziła ich 
w ciągu dnia i pamiętali, że Bóg [wskazuj w górę] był z nimi. 
Widzieli słup ognia każdej nocy i czuli ciepło Bożej [wskażcie 
do góry] obecności. To jednak nie wystarczyło. Potrzebowali 
specjalnego miejsca, gdzie mogliby się spotkać z Bogiem 
[wskaż w górę]. Pan chciał, aby Jego szczególni ludzie 
wiedzieli, że On jest z nimi cały czas i że mogą przyjść i oddać 
Mu cześć. Bóg chciał mieć dom [daszek nad głową] w obozie 
izraelskim. 

Dał wzór budynku Mojżeszowi, opisując każdy 
szczegół, by ten wiedział dokładnie, co zrobić przy budowie. 
[Pokaż ilustrację]. Bóg rozmawiał z Mojżeszem: „Powiedz 
wszystkim, że mogą mieć udział w tworzeniu mojego domu 
[daszek nad głową]. Ktokolwiek chce, może coś przynieść. Nikt 
nie powinien czuć się przymuszony. Powinni dać [wyciągnąć 
ręce] tylko to, co chcą dać [wyciągnąć ręce] i na co ich stać. Ja 
nie chcę, żeby ktokolwiek dawał [wyciągnąć ręce] niechętnie. 
Najważniejsze dla mnie nie jest to, co ludzie dają [wyciągnąć 
ręce], ale to, że są szczęśliwi, dając.  

Kiedy ludzie pytają cię o to, co powinni przynieść [wyciągnąć 
ręce], powiedz im, co jest potrzebne. Złoto, srebro i brąz będą 
potrzebne przy wytwarzaniu mebli”.  

Bóg [wskaż w górę] wyjaśnił Mojżeszowi: „Chcę, 
żebyście użyli konkretnych kolorów. Ludzie przynoszący 
[wyciągnąć ręce] wełnę powinni ją zabarwić na niebiesko, 
fioletowo i czerwono. Potrzebne są również materiały i skóry 
do wykonania murów mojego świętego miejsca [daszek nad 

głową]. Niech przynoszą [wyciągnąć ręce] najlepsze płótno, 
kozie i baranie skóry farbowane na karmazynowo. Wszystkie 
drewniane elementy muszą być z drewna akacjowego. Drewno 
to jest silne i dobrze przetrwa w upale pustyni w dzień i w 
zimnie w nocy. Są też inne rzeczy, które będą potrzebne. Mój 
dom będzie potrzebował lamp. Chcę, żebyś użył oliwy z 
oliwek, żeby je zapalić. Do niektórych rzeczy będziecie 
potrzebować przypraw do oliwy do namaszczania i kadzidła o 
słodkim zapachu. Wytłumaczę ci, jak używać tych wszystkich 
rzeczy. A kamienie z onyksu i inne cenne kamienie są 
potrzebne do specjalnych ubrań kapłana” 

[Pokaż ilustrację kostiumu arcykapłana].  

Wielu przyniosło biżuterię, którą dali im Egipcjanie, 
kiedy opuszczali Egipt. Przynieśli ją z chęcią, bo lepiej było 
mieć miejsce [daszek nad głową] do oddawania czci Bogu 
[wskaż w górę] niż mieć biżuterię. Oni dali [wyciągnąć ręce] 
Bogu najcenniejsze rzeczy, jakie mieli [wskaż w górę], żeby 
miał najlepsze i najpiękniejsze miejsce [daszek nad głową] w 
obozie. Byli szczęśliwi, mogąc dać [wyciągnąć ręce] coś, co 
pomogłoby zbudować specjalne miejsce [daszek nad głową], 
gdzie mogliby się spotkać z Bogiem [wskaż w górę]. Widzieli 
Boską [wskaż w górę] moc. Znali Jego plan i chcieli móc 
chwalić i czcić go w szczególny sposób. 

Możemy chwalić i czcić go tak samo dzisiaj. Bóg 
[wskaż w górę] daje nam możliwości, żeby składać mu dary 
[wyciągnąć ręce]. On chce, żebyśmy dali [wyciągnąć ręce] 
radośnie i z ochotnego serca tak samo jak Izraelici. 

 

 

 



PODSUMOWANIE 

Daj dzieciom czas na odpowiedź: 

Czy byłeś kiedyś częścią rodziny kościelnej, która budowała nowy kościół? Czy pomagałeś w jakikolwiek sposób? 

Jak byście się czuli, gdybyście byli częścią obozu Izraelitów w czasie budowy tego szczególnego domu Bożego? Pomagałbyś 
chętnie? 

Kiedy będzie trzeba coś pomóc w kościele, co zrobicie? Zapamiętaj: 

UWIELBIAM BOGA, KIEDY PRZYNOSZĘ MU SWOJE DARY.  

 

STUDIUM BIBLII 

Materiały Przebieg 
– Biblie  
– duża ilustracja 
świątyni 
– duża ilustracja 
przedstawiająca 
kapłana 
ubranego w 
szaty 
 

Powiedz: Dzieci Izraela przynosiły Bogu kolorowe dary. Bóg chciał, aby świątynia była piękna. Wszystko 
w świątyni miało mieć specjalne znaczenie, aby przypominać Izraelitom o Bogu. Bóg chciał specjalnych 
kolorów na dachu, zasłonach i ubraniu kapłana. 
Pokaż zdjęcie świątyni i arcykapłana w pełnym stroju. Upewnij się, że na zdjęciu widać kolory: fioletowy, 
purpurowy i czerwony.  
Przeczytajmy rozdział Wj 25, 3–5, aby znaleźć trzy kolory reprezentujące coś specjalnego. Niech dzieci 
rozpoznają trzy kolory, a następnie przypisz im następujące teksty. Niech czytają tekst, a następnie niech ktoś 
powie, co te kolory mówiły Bożemu ludowi. 
Lb 15,37–40 fioletowy – posłuszeństwo 
J 19, 2–3 purpurowy – rodzina królewska 
Hbr 9, 22 czerwony – ofiara  
 
Jeśli to możliwe, weź swoją klasę na zewnątrz, aby obserwować piękne kolory natury.  
Zapytaj: Jaki jest twój ulubiony kolor? Bóg kocha ładne kolory. To jeden z Jego darów dla nas. Aby 
pokazać Mu nasze uznanie, podziękujmy Bogu, przynosząc Mu dary. Zapamiętaj... 

UWIELBIAM BOGA, KIEDY PRZYNOSZĘ MU SWOJE DARY. 

 

TEKST BIBLIJNY  

Podziel klasę na dwie grupy. Niech jedna mówi początek tekstu, a druga niech odpowiada. Powtórz to kilka razy, aż dzieci nauczą się 
tekstu na pamięć. 

 
ZASTOSOWANIE: 
 

CO DAM?  

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– 10 
monet 
jednozłoto
wych 
– Biblie 

Powiedz: Janek dostał 10 złotych na swoje 
urodziny. 
Chce oddać Bogu część swoich pieniędzy. 
Co powinien zrobić? Przeczytajmy Ml 3, 10, 
aby znaleźć odpowiedź. Przeczytaj tekst na 
głos. 
Czym jest dziesięcina? (10 procent naszego 
dochodu). Gdzie powinniśmy ją przynieść? 
(Do kościoła). 
Weźmy te 10 złotych, aby obliczyć dziesięcinę 
z pieniędzy Janka. Niech jedno dziecko chwyci 
jedną dziesiątą 10 złotych (1 zł).  
To jest dziesięcina z pieniędzy Janka. Należy 
do Boga. 
Janek może również chcieć złożyć dary, aby 
pomóc innym w poznaniu Boga lub pomóc 
zrobić coś wyjątkowego dla jego kościoła. 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po 
postawieniu pytań: 
Dziesięcina pieniędzy Janka nigdy nie należała do niego, 
zawsze należała do Boga. Powraca do Boga, gdyż do niego 
należy. Janek może dać dary lub wydać albo zaoszczędzić 
to, co zostało po zwróceniu dziesięciny Bogu. 
Jak jest z tobą? Czy oddajesz Bogu swoją dziesięcinę? 
Możesz również okazać swoją miłość Bogu, ofiarowując Mu 
dary z pieniędzy, które pozostały po dziesięcinie. 
Jaka jest różnica między dziesięciną a darami? Pozwól 
dzieciom spróbować odpowiedzieć, a następnie podsumuj. 
Powiedz: „Dary” są darem, który „ofiarujemy” Bogu, 
ponieważ Go kochamy. Możesz dać dowolną kwotę na dary.  
Kiedy przynosisz Bogu dary, oddajesz Mu cześć. Czy tracisz 
cokolwiek, kiedy oddajesz Bogu swoją dziesięcinę i ofiary? 
Czemu? Jakie inne prezenty możemy dać Bogu? Powiedzmy 
ponownie naszą wiadomość: 

UWIELBIAM BOGA, KIEDY PRZYNOSZĘ MU SWOJE DARY. 

 

 



 

DZIELENIE SIĘ  
 

BARWY PRZEBACZENIA 

Materiały Przebieg Pytania 
– papier 
– kredki 
świecowe 
lub 
markery 
– Biblia 

Przed szkółką pobaw się w detektywa. Spróbuj zlokalizować 
niskobudżetowe potrzeby/projekty w twoim kościele. Przygotuj się, aby 
przedstawić dzieciom przynajmniej dwie propozycje projektów, w które 
mogłyby się włączyć. 
Rozpocznijcie planowanie: Jak dużo to kosztuje? Ile dzieci mogą dać? 
Powinny to być zarobione pieniądze lub pochodzące z kieszonkowego. 
Zróbcie plan zbiórki/oszczędzania na ten projekt. Zachęć dzieci, aby 
porozmawiały z rodzicami, by uzyskać ich wsparcie. 
Prowadząc lekcję 9, podarujcie pieniądze na ten cel w specjalnej 
„uroczystości”. Już teraz zarezerwuj czas z pastorem. Pamiętaj, aby 
przypominać wszystkim, że jest to akt uwielbienia! 

Zapytaj: W jaki sposób nasz projekt 
podarowania kościołowi naszego daru 
uczy nas czegoś z dzisiejszej historii 
biblijnej? 
Jak czujesz się, biorąc udział w takim 
projekcie, o którym słyszeliśmy dzisiaj 
w historii biblijnej? Czy zdecydowałeś, 
jaki będzie twój wkład do naszego 
specjalnego projektu? Jeśli tak, 
podnieś rękę. 
Powiedzmy nasze przesłanie razem: 
 

UWIELBIAM BOGA, KIEDY PRZYNOSZĘ MU SWOJE DARY. 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

Zakończcie modlitwą. Dziękujcie Bogu za zaszczyt dostarczenia nam darów, abyśmy mogli go wielbić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUCZYCIELU! DWIE SPRAWKI: 
 

1. Możesz wyciąć kolejne dwie strony i dać je rodzicom, aby czytali z dzieckiem historię w tygodniu.  
Jest tam też lista zadań, które rodzic może wykonać z dzieckiem, aby pomóc mu zapamiętać historię biblijną.  

2. Drukując, możesz wybrać zakres stron: 6-7, a następnie, wybierz: dwie strony na jednej  
– wtedy możesz przekazać rodzicom, tylko jedną stronę ;). 

 

  



 

MATERIAŁY DO WŁASNEGO STUDIUM:  

 

Dom dla Boga 

Co masz najcenniejszego? Czy to zabawka, książka, czy może zwierzątko domowe? Jakbyś się czuł, 
gdybyś musiał dzielić się tym z kimś? Jakbyś się czuł, gdyby nasz pastor poprosił cię o przyniesienie 
tego w przyszłym tygodniu i oddanie Bogu? 

 

Izraelici mogli widzieć Bożą obecność każdego dnia. Patrzyli na chmurę, która prowadziła ich 
w ciągu dnia i pamiętali, że Bóg był z nimi. Widzieli filar ognia każdej nocy i czuli ciepło Bożej 
obecności. Jednakże to nie wystarczyło. Potrzebowali specjalnego miejsca, gdzie mogliby spotkać 
się z Panem. 

Bóg także chciał się z nimi spotkać. Pragnął, żeby jego wybrani ludzie wiedzieli, że jest z nimi cały 
czas i że mogą przyjść i oddać mu cześć. Bóg chciał mieć dom w obozie Izraelitów. Wiedział 
dokładnie, jaki powinien być Jego dom. Dał plan budynku Mojżeszowi, który wiedział dokładnie, co 
ma zrobić. 

Bóg rozmawiał z Mojżeszem: „Powiedz wszystkim, że mogą mieć swój udział w tworzeniu 
mojego domu. Ktokolwiek chce, może przynieść ci ofiarę. Nikogo nie zmuszaj. Powinni dawać tylko 
to, co chcą i na co ich stać. Nie chcę, żeby ktokolwiek dawał niechętnie. Najważniejsze jest dla mnie 
nie to, co ludzie dają, ale to, żeby byli szczęśliwi, mogąc to dać. 

Ludzie będą cię pytać, co mają dać. Powiedz im, że potrzebne są konkretne rzeczy. Przyda się złoto, 
srebro i brąz. Te metale mają być użyte przy produkcji mebli. Wszystkie drewniane elementy muszą 
być z drewna akacjowego. To drewno jest mocne. Dobrze zniesie upał pustyni za dnia i zimno w 
nocy. 

Mój dom będzie kolorowy. Niech przyniosą wełnę owczą zafarbowaną na purpurowo, fioletowo i 
szkarłatnie. Będziesz potrzebował materiału i skór, żeby zrobić ściany mojego świętego miejsca. 
Niech ludzie przynoszą szlachetne płótno, kozie i baranie skóry farbowane na czerwono. 

Mój dom musi mieć lampy. Użyj oliwy z oliwek, żeby je zapalić. Do niektórych usług potrzebna będzie 
przyprawa do oliwy do namaszczenia i słodko pachnącego kadzidła. Wytłumaczę ci, jak używać tych 
rzeczy. Potrzebujesz też kamieni z onyksu i innych kamieni szlachetnych do specjalnych ubrań 
kapłana”. 

Wielu ludzi chętnie przynosiło biżuterię i inne piękne rzeczy, które Egipcjanie dali im, gdy 
opuszczali Egipt. Piękne miejsce do oddawania czci Bogu było lepsze niż zatrzymywanie biżuterii dla 
siebie. Najcenniejsze rzeczy, które mieli, zostały dane Bogu, by miał najlepsze i najpiękniejsze 
miejsce w obozie. 

Izraelici widzieli Bożą moc. Znali Jego plan. I chcieli chwalić i czcić Go w szczególny sposób, w 
szczególnym miejscu. Możemy chwalić i czcić go w ten sam sposób dzisiaj. Bóg nadal daje swojemu   



ZADANIA DO WYKONANIA: 

 

Tekst źródłowy: Wj 25, 1–9; 35, 4–9.20–29, E.G. White, Wybrańcy Boga, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 2015, s. 242‒252. 

Tekst pamięciowy: „I uczynią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich” (Wj 25, 8). 

Przesłanie: UWIELBIAM BOGA, KIEDY PRZYNOSZĘ MU SWOJE DARY. 

 

Sobota 
• Idź z rodziną do pobliskiego zboru i przeczytajcie razem historię z lekcji biblijnej. W czym wasz kościół jest podobny do domu 

Bożego, który Izraelici pomogli zbudować? Czym się różni? 
• Naucz swoją rodzinę wersetu z Księgi Wyjścia 25, 8. 
• Zaśpiewajcie pieśń. 

 
Niedziela 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj Księgę Wyjścia 25, 1–9. 
• Przeszukaj swój dom, aby zebrać rzeczy, które mogły być użyte do budowy świątyni. Czy Bóg mógł zbudować tę świątynię 

bez pomocy Izraelitów? Dlaczego poprosił ludzi o dostarczenie tych materiałów? 
• Napiszcie werset pamięciowy dużymi literami na papierze. Pokolorujcie litery. Porozcinajcie słowa. Pomieszajcie je, a 

następnie ułóżcie w odpowiedniej kolejności. 
 
Poniedziałek 

• Z rodziną przeczytaj jeszcze raz Księgę Wyjścia 25, 7. Gdzie miały być zamontowane kamienie onyksowe i inne cenne 
klejnoty? Przeczytaj razem Księgę Wyjścia 39, 1–21, aby dowiedzieć się o tym więcej. Więcej informacji znajdziesz w książce 
E.G. White, Wybrańcy Boga, Wydawnictwo „Znaki Czasu”, Warszawa 2015, s. 246‒247. 

• Ułóż swój werset pamięciowy i powiedz werset swojej rodzinie. Dziękuj Bogu za swój Kościół. 
 
Wtorek 

• Przeczytaj Ks. Wyjścia 35, 20–29 z rodziną. Wymień pięć rzeczy, które Izraelici przynieśli jako ofiary.  
• Wymień kilka rzeczy, które Bóg dał ci do podzielenia się. Ile będziesz oszczędzał co tydzień na specjalny projekt kościelny 

zaplanowany w szkole sobotniej? Zrób specjalne pudełko z ofiarami lub udekoruj kopertę, w której umieścisz swoje dary. 
• Powiedz swój werset pamięciowy osobie dorosłej.  

 
Środa 

• Przeczytaj Malachiasza 3, 10 podczas nabożeństwa. Jeśli zarabiasz lub otrzymujesz jakieś pieniądze, poproś członka 
rodziny, aby pomógł ci odliczyć dziesięcinę. Włóż ją do koperty. 

• Spróbuj dowiedzieć się, jak wygląda kamień onyksowy. 
• Przejrzyjcie razem werset pamięciowy. Podziękuj Bóg za swoje dary. 

 
Czwartek 

• Na nabożeństwie rodzinnym znajdź, przeczytaj następujące teksty i odpowiedz na pytania: 
o Kto jest właścicielem wszystkiego? (Psalm 24, 1). 
o Co jeszcze Bóg posiada? (1 Koryntian 6, 19.20). 
o Co Bóg poprosił nas, abyśmy zrobili z tym, co On posiada? (Łukasz 6, 38). 
o Jaką części naszych zarobków powinniśmy oddać Bogu? (Malachiasz 3, 10). 
o Jaki rodzaj dawania Bóg kocha? (2 Koryntian 9, 7). 

• Poproś Boga, aby pobłogosławił dary, które mu przynosisz. 
 
Piątek 

• Podczas wieczornego nabożeństwa opowiedz historię biblijną swoimi słowami. 
• Powiedz lub zaśpiewaj swój werset pamięciowy. 
• Przeczytaj jeszcze raz Malachiasza 3, 10 i 2 Koryntian 9, 7. Poproś swoich rodziców, aby powiedzieli, jak Bóg błogosławi ich 

pieniądze, które zostały dane jako dziesięcina i dary. 
• Przygotuj dziesięcinę i ofiary, aby razem z Biblią zabrać je jutro do kościoła. 
• Dzięki Bogu, że masz dary, które możesz mu dać. 

 


