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DLA WSZYSTKICH LUDZI 

 

ŹRÓDŁA: 2 Król 8, 1–9, 3; E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 24–31.  

WERSET PAMIĘCIOWY „…wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon” (Ap 15, 4). 

PRZESŁANIE CZCZĘ BOGA Z MOJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ KOŚCIELNĄ RODZINĄ. 
 

CELE 
 

Dzieci: 
wiedzą, że nasz Kościół, dom Boży, jest miejscem, w którym mogą go czcić. 
czują, że są częścią ogólnoświatowej rodziny kościelnej, która wielbi Boga. 
reagują, dziękując Bogu za uczynienie nas częścią Jego kościelnej rodziny. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

 
 
 
 
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 
 
POGŁĘBIENIE WIEDZY 

NAUCZYCIELA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEKORACJA SALI 

Kiedy świątynia została ukończona, poświęcono ją. Wniesiono Arkę do świątyni, a ludzie z wielu 
narodów przybyli, jednocząc się w wielbieniu Boga. Chmura, wskazująca na obecność Boga, 
wypełnia świątynię. Następnie Salomon zmówił piękną modlitwę poświęcenia nie tylko świątyni, ale 
także tych, którzy będą się w niej spotykać. Szukał Bożego błogosławieństwa dla wszystkich, 
łącznie z przebaczeniem za przyszłe grzechy. Później Pan odpowiedział prywatnie Salomonowi, 
zapewniając go, że wysłuchał jego modlitwy. 
 
UWIELBIENIA. 
Nasze oddanie się Bogu nie rozpoczyna się i nie kończy w budynku kościoła. Jest to ciągłe, celowe 
i zamierzone wielbienie Boga, które objawia nasze prawdziwe poświęcenie dla Niego. 
 
Poświęcenie świątyni było najwspanialszą ceremonią, jaką kiedykolwiek przeprowadzono w ramach 
mojżeszowego systemu rządów (Smith’s Bible Dictionary, s. 680). 
W wyznaczonym czasie Izraelici oraz licznie zgromadzeni reprezentanci wielu innych narodów 
spotkali się na świątynnych dziedzińcach . Scena ta była przepełniona nadzwyczajnym splendorem. 
Salomon, wraz ze starszyzną izraelską i możnymi, przybył z innej części miasta, niosąc skrzynie 
przymierza. Sprowadzono ją z przybytku w górach Gibeonu „wraz z Namiotem Zgromadzenia, i 
wszystkie święte naczynia, jakie były w namiocie”(2 Krn 5,5). Te święte pamiątki dawnych dziejów 
Izraela z czasów wędrówki po pustyni i podboju Kanaanu, zostały teraz na stałe złożone we 
wspaniałej budowli, która zajęła miejsce przenośnego przybytku (E.G. White, Prorocy i Królowie, 
ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 24). 
Przez siedem dni „ogromne zgromadzenie ludu”(…) radośnie świętowało (Tamże, s. 28). 
 
Patrz: LEKCJA 6 

 

  



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.  ARKA Z PRZYKAZANIAMI 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– duże pudło 
– złoty papier do 
pakowania 
– nożyczki 
– dwa kołki lub 
gałęzie dłuższe o 
około 15 cm niż 
najdłuższa część 
pudełka 

Wcześniej wytnij dwa okrągłe otwory w górnej części 
pudełka z obu boków  (naprzeciwko siebie). Włóż kołki 
lub kawałki drewna przez otwory, aby użyć ich jako 
uchwytów. 
Powiedz dzieciom, że będą robić replikę Arki Przymierza. 
Będą musieli ją udekorować. Użyj złotego papieru do 
pakowania, aby nadać „arce” złote wykończenie. Mogą ją 
wykorzystać podczas uroczystości poświęcenia w czasie 
opowiadania historii. 

Powiedz: Czy podobało ci się tworzenie 
repliki Arki Przymierza? W naszej 
dzisiejszej historii zostaje ona 
przeniesiona do nowo ukończonej 
świątyni. Wiele osób z wielu miejsc 
pojawiło się na specjalnej ceremonii 
poświęcenia. Wszyscy świętowali 
razem. To prowadzi nas do dzisiejszego 
przesłania: 

 
CZCZĘ BOGA Z MOJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ KOŚCIELNĄ RODZINĄ. 
 

B.  OGÓLNOŚWIATOWA KOŚCIELNA RODZINA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– stare 
magazyny 
– nożyczki 
– klej 
– papier 

Poproś dzieci, aby przeglądnęły 
czasopisma i wycinały zdjęcia ludzi 
różnych ras i przyklejały je do papieru, 
aby zrobić kolaż. Mów o chrześcijanach z 
różnych części świata (azjatyckich, 
hiszpańskojęzycznych itd.). Jeśli masz 
dużą klasę, stwórz małe grupy i niech 
każda tworzy kolaż. 

Powiedz: Czy wiesz, że są ludzie na całym świecie, którzy 
kochają i wielbią Boga? Spójrz na kolaż, który zrobiłeś. Czy 
wszyscy wyglądają podobnie lub wyglądają tak, jakby żyli w 
tej samej części świata? Dzisiaj dowiadujemy się, że ludzie 
na całym świecie wielbią Boga, tak jak robili to ludzie, kiedy 
przybyli na poświęcenie świątyni Salomona. To przypomina 
mi nasze przesłanie: 

 
CZCZĘ BOGA Z MOJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ KOŚCIELNĄ RODZINĄ. 
 
 
 
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) 
„Czy wy wiecie?”(pieśń nr 86 – Tak! Pragnę wielbić Cię!). 
„Uwielbiajcie Pana” (pieśń nr 494 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 

WSTĘP DO DARÓW  
Członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego żyją na całym świecie. Kiedy przynosimy nasze dary, możemy pomóc naszej 
„rodzinie” w innych krajach w mówieniu innym o Jezusie. 
 
DARY 
 
MODLITWA  
Pamiętajmy w modlitwie o Bożej rodzinie na całym świecie, która również wielbi dzisiaj Boga.  



 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
• dwa wkręty lub inny przyrząd z „okiem” 
• reflektor 
• ok. 3 metry żyłki lub przezroczystej nici 
• lekka biała tkanina 
• instrumenty rytmiczne 
• replika „arki” 

Wcześniej przymocuj wkręty do sufitu. Przymocuj nić do dużej części lekkiej białej 
tkaniny (reprezentującej chmurę), w co najmniej dwóch miejscach. Następnie 
przewlecz żyłkę przez haczyki na suficie. Linia powinna być następnie naciągnięta 
i przymocowana w przedniej części pokoju. 
Dzieci mogą brać czynny udział w opowiadaniu, używając instrumentów 
muzycznych. Wybierz jedno dziecko, które będzie Salomonem i czterech 
„Lewitów” do noszenia arki. 

 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 

Budowa świątyni trwała siedem długich lat. 
Prawie każda rodzina w Izraelu miała przynajmniej 
jedną osobę pracującą w świątyni. Jak pięknie ona 
wyglądała. Słońce połyskujące na kamieniach 
sprawiało, że budynek świecił jak wielki klejnot. 
Wewnątrz pokryta było słodko pachnącym drewnem 
cedrowym. Pozłacany cedr na wewnętrznych ścianach 
świątyni odbijał światło płonących świec. Budowa 
świątyni była jak układanie wielkich puzzli. Robotnicy 
wykonywali całą pracę pracując z dala od świątyni. 
Przygotowane elementy idealnie pasowały do siebie, 
gdy dotarły do świątyni. Do budowy nie zostały użyte 
młoty ani piły. 

Nadszedł dzień poświęcenia. Ludzie 
przyjeżdżali z bliska i z daleka. Wyczekiwali na trasie 
między starą a nową świątynią. [Dzieci stoją naprzeciw 
siebie w dwóch rzędach]. Po przybyciu do świątyni król 
Salomon [Salomon stoi przed Lewitami] poprowadził 
wszystkich kapłanów i przywódców [„Lewici” niosą 
arkę] w drodze do nowej świątyni. Piękne rzeczy ze 
starej świątyni były niesione z przodu. Ludzie podążali 
za nimi, śpiewając pieśni uwielbienia i celebracji. 
[Dzieci bawią się swoimi instrumentami, kiedy 
śpiewają].  

Pochód trwał długo. Salomon i Izraelici składali 
ofiary po drodze, aby wyrazić smutek z powodu swoich 
grzechów. 

Kapłani przenieśli arkę do pięknego złotego 
miejsca najświętszego. [„Lewici” umieszczają „arkę” na 
podłodze pod „chmurą” zwisającą z sufitu]. Kiedy 
kapłani wyszli i wielbili Boga, obłok wypełnił świątynię. 
[Powoli obniżaj „chmurę” z sufitu. Kiedy zakrywa arkę, 
włącz reflektor, aby oświetlić chmurę]. Kiedy Salomon 

zobaczył chmurę, wiedział, że Bóg zbliża się do swego 
ludu. Zwracając się do Izraelitów, powiedział:  

– Chwała Bogu, zrobił dokładnie to, co obiecał, 
Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. 
Dziś Bóg jest z nami. Zamierza tu zamieszkać wśród 
nas.  

Następnie, klęcząc z wyciągniętymi rękami, 
Salomon prowadził ludzi w modlitwie. [Niech dzieci 
powtarzają modlitwę Salomona po tobie. Mów po kilka 
słów naraz].  

– Och, Boże Izraela, nie ma Boga takiego jak 
Ty w całym wszechświecie. Ty dotrzymujesz obietnic, 
które z miłości złożyłeś swoim dzieciom. 
Niebo nie jest wystarczająco duże, by cię zatrzymać. 
Wiemy, że Ty stworzyłeś wszystko. Nic nie może cię 
zatrzymać w jednym miejscu, chyba że zdecydujesz 
się tam być. Spójrz na świątynię i powiedz: „Będę 
tam”. Proszę, wysłuchaj mojej modlitwy i modlitw 
wszystkich twoich pozostałych dzieci, kiedy będą 
modlić się tutaj. Wysłuchaj ich modlitw i przebacz im.  

Po modlitwie Salomon i Izraelici obchodzili 
uroczystość poświęcenia świątyni przez 14 dni. [Niech 
dzieci policzą do 14]. Wszyscy dołączyli, opowiadając 
historie o Bożych błogosławieństwach w ich życiu. Pod 
koniec ceremonii ludzie poszli do domu, chwaląc Boga 
za Jego dobroć. [Dzieci wracają na swoje miejsca].  

Salomon, Izraelici i inni, którzy przebyli dalekie 
odległości, poświęcili się Bogu i wielbili go w modlitwie. 
Robimy to samo, gdy bierzemy udział w spotkaniach w 
naszym kościele. Wszyscy ludzie wielbią Boga na 
całym świecie. Pomaga nam to zbliżyć się do Boga i 
poznawać go lepiej każdego dnia. 

 
 
PODSUMOWANIE 
 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Poświęcenie świątyni było aktem czci. Po ukończeniu 
budowy kościoła zawsze zaplanowany jest specjalny dzień na poświęcenie go Bogu. Jak myślisz, co dzisiaj wydarzyłoby 
się w czasie takiego spotkania? Na całym świecie kościoły są budowane w celu wielbienia Boga. Czy wszystkie są 
podobne? (Nie). Czym mogą się różnić? (Wykonane z różnych materiałów, inaczej ukształtowane itd.). Co je łączy? (Są 
przeznaczone do czczenia Boga). Powiedzmy ponownie nasze przesłanie:  
CZCZĘ BOGA Z MOJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ KOŚCIELNĄ RODZINĄ. 
 
 
  



TEKST BIBLIJNY  
 

Nauczcie się dzisiejszego tekstu pamięciowego przy pomocy pokazywania („…wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon” 
(Ap 15, 4). Powtórzcie tyle razy, aby dzieci zapamiętały. 
Wszystkie - prawa ręka zatacza wielki okrąg 
narody - palce prawej dłoni zataczają kółko na grzbiecie lewej 
przyjdą - nawoływanie prawą ręką 
i oddadzą - ręce złożone jak do modlitwy 
Ci pokłon – skłoń się 
 
 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Przebieg Podsumowanie 
Powiedz: Podczas modlitwy poświęcenia świątyni Salomon modlił się 
piękną modlitwą. Przeczytajmy razem tę modlitwę. Znajdź 1 Krl 8, 22–53. 
Dorośli pomagają w razie potrzeby. Niech ochotnicy przeczytają fragmenty 
modlitwy i powiedzą, co mówił Salomon w każdym z nich. 
 

Wersety 
 

O co się modlił 

22–24 
25–26 
27–30 
31–32 
33–34 
35–36 
37–40 
41–43 
44–45 
46–51 
52–53 

oddawanie chwały Bogu 
dotrzymaj swoich obietnic 
wysłuchaj naszych modlitw 
sądź sprawiedliwie 
wybacz nasze grzechy 
wybacz nasze grzechy 
pomóż nam podczas głodu, plag 
usłysz modlitwy cudzoziemców 
pomagaj nam w czasie wojen 
przebacz nam nasze grzechy 
usłysz modlitwy Izraela 
 

 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na 
odpowiedzi po postawieniu pytań: Czy Bóg 
wysłuchał modlitwy Salomona? Przeczytaj 
na głos 1 Krl 9, 1–3. Za kogo modlił się 
Salomon? (Izrael, obcokrajowcy). Za kogo 
modlimy się w szkole sobotniej? (Chorzy, 
przyjaciele kościoła, ludzie w innych 
częściach świata, nasze rodziny itd.). 
Salomon prosi o przebaczenie za grzechy 
z przeszłości i przyszłe grzechy. Czy 
powinniśmy zrobić to samo? Czemu? 
Módlmy się teraz za wszystkich ludzi na 
świecie, którzy wybierają oddawanie czci 
Bogu. Poproś ochotników, aby 
zaproponowali krótkie modlitwy. Powtórzcie 
razem przesłanie:  

 
CZCZĘ BOGA Z MOJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ KOŚCIELNĄ RODZINĄ. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
ŁAŃCUCH UWIELBIENIA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– cienkie 
paski papieru 
– klej lub 
zszywacz 
– długopisy 
lub ołówki 
 

Stwórz łańcuch uwielbienia z pasków 
papieru. Na każdym cienkim pasku 
papieru niech dzieci napiszą sposób, 
w który możemy oddawać cześć 
Bogu. Odczytajcie paski, a następnie 
sklejcie lub zszyjcie je, tworząc 
łańcuch. Przykłady: modlenie się, 
bycie pełnym szacunku w kościele, 
śpiewanie, dokonywanie właściwych 
wyborów, pomaganie innym, czytanie 
Biblii itp. Umieść łańcuch w miejscu, w 
którym wszyscy będą go widzieć i użyj 
go jako przypomnienia na końcu 
szkoły sobotniej. 

Zapytaj: Na ile sposobów można oddawać cześć Bogu? Na 
które z tych sposobów możesz oddawać cześć samemu? Co 
robisz w domu z rodziną? A z rodziną kościelną? Kiedy jest 
dobry czas dla nas, byśmy czcili Boga? (W każdym razie, ale 
wielu ludzi lubi rozpocząć i zakończyć dzień oddawaniem czci). 
Czy jest specjalny dzień na wielbienie Boga? (Tak, sabat jest 
szczególnym dniem, ale czcimy Boga każdego dnia na wiele 
różnych sposobów). Kiedy będziecie brali dziś udział w 
nabożeństwie, pomyślcie o ludziach wielbiących Boga w 
różnych miejscach całego świata. Pomódlcie się cichą 
modlitwą do Boga, aby ich błogosławił. I nie zapomnijcie 
pomodlić się za siebie i swoją rodzinę. Który z wymienionych 
sposobów wielbienia sprawi ci dzisiaj przyjemność? 
Zapamiętaj nasze przesłanie: 

 
CZCZĘ BOGA Z MOJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ KOŚCIELNĄ RODZINĄ. 
 
 
 
  



DZIELENIE SIĘ 
 
TAMBURYNOWE UWIELBIENIE 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
– papierowy 
talerzyk dla 
każdego 
–dziurkacz 
– dzwonki 
– wstążki 
– kolorowe 
pisaki 

Powiedz: Uczyliśmy się o świątyni, którą Salomon 
zbudował dla Boga. Dziś nazywa się ona świątynią 
Salomona lub po prostu świątynią. 
Po jej ukończeniu wielu ludzi z okolic przyłączyło 
się do specjalnej uroczystości poświęcenia. 
Muzyka była dużą częścią tej uroczystości. Było 
słychać tamburyny, bębny, harfy i inne 
instrumenty strunowe. Dziś zrobimy instrument 
podobny do tego, który mógł zostać użyty. 
Rozdaj materiały do robienia tamburyna, a następnie 
podaj następujące wskazówki: Użyj dziurkacza, aby 
wykonać osiem otworów w regularnych odstępach 
wokół papierowej krawędzi. Udekoruj go 
kolorowymi pisakami. Następnie zamocuj małe 
dzwoneczki podczas przewlekania wstążki przez 
otwory. Zwiąż końce przędzy lub wstążki w 
miejscu, w którym się spotykają. 
Następnie grajcie na bębnach, podczas śpiewania 
pieśni na chwałę Bogu. Propozycja: „Jeśli jesteś dziś 
szczęśliwy”. 

Zapytaj: Czy fajnie było tworzyć i grać na 
swoim instrumencie? Jak myślisz, w jaki 
sposób ludzie w czasach Salomona tworzyli 
instrumenty muzyczne? 
Jakie instrumenty muzyczne są najczęściej 
używane w naszym kościele? Jakie 
instrumenty słyszałeś podczas specjalnej 
muzyki? W jaki sposób muzyka wzbogaca 
nasze nabożeństwa? 
Jak możemy używać muzyki do wychwalania 
Boga, jeśli nie mamy instrumentu? 
Nasza rodzina kościelna na całym świecie 
uwielbia Boga za pomocą muzyki. Jakich 
instrumentów, według ciebie, mogliby użyć? 
Zabierz swój tamburyn do domu i graj, 
śpiewając pieśń uwielbienia dla rodziny i 
przyjaciół. Powiedz im o świątyni Salomona i 
nabożeństwie, które podobało się ludziom, bo 
było poświęcone Bogu. Pamiętaj, nasze 
przesłanie przypomina nam, że... 

 
CZCZĘ BOGA Z MOJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ KOŚCIELNĄ RODZINĄ. 
 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Pomódlcie się – dziękujcie Bogu za przywilej oddawania Mu czci oraz za waszych braci i siostry w Jezusie, którzy czczą tu i na 
całym świecie. 
  



 

 
MATERIAŁY DO WŁASNEGO STUDIUM:  

 

Tekst źródłowy: 2 Król 8, 1–9, 3; E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 24–31. 

Tekst pamięciowy: „…wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon” (Ap 15, 4). 

Przesłanie: CZCZĘ BOGA Z MOJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ RODZINĄ KOŚCIELNĄ. 

 

DLA WSZYSTKICH LUDZI 

Czy kiedykolwiek przyszedł jakiś specjalny gość do twojego kościoła? Czy ta osoba była znanym 
kaznodzieją lub wokalistą? Izraelici zaprosili gościa specjalnego do swojego nowego kościoła. A On obiecał 
nawet, że będzie mieszkał w ich świątyni! 

Oczy Salomona iskrzyły się. W końcu gotowe! Wszystkie meble były we właściwym miejscu. 
Każdy detal był dopracowany. Teraz był czas na poświęcenie świątyni. Salomon wezwał przywódców 
wszystkich plemion i rodzin Izraela, które miały przyjść do Jeruzalem. Pierwsza część poświęcenia 
polegała na wprowadzeniu arki na jej nowe miejsce w świątyni. Wszyscy patrzyli, jak kapłani wzięli arkę z 
domu Obeda Edomczyka, gdzie była przechowywana przez trzy miesiące. Powoli, z wielkim szacunkiem i 
radością, zanieśli ją do świątyni. Po drodze król Salomon i jego poddani składali w ofierze owce i woły. W 
swojej radości poświęcili Panu tak wiele owiec i wołów, że nikt nie mógł ich policzyć! 

Kapłani nieśli arkę zawierającą prawo Boże do miejsca najświętszego w świątyni. Ostrożnie 
ustawili ją pod skrzydłami dwóch wspaniale wyrzeźbionych i pokrytych złotem aniołów. Wtedy wszyscy 
Lewici, którzy byli muzykami, stanęli w pobliżu ołtarza i zagrali na swoich instrumentach – cymbałach, 
harfach i lirach. Muzycy głośno śpiewali i grali. Chwalili Boga i dziękowali Mu.  

– On jest taki dobry! – śpiewali. – Jego wierna miłość trwa wiecznie! 
I w tym momencie wydarzyła się najbardziej niesamowita rzecz! Wielki obłok wypełnił świątynię! W tej 
chmurze ukrywała się chwalebna obecność Pana! Kapłani nie mogli kontynuować swojej pracy. Musieli 
opuścić świątynię z powodu chwały Bożej! Salomon zobaczył chmurę, a jego serce napełniło się 
wdzięcznością. Świątynia była ukończona, a Pan się wprowadził! Odwrócił się i spojrzał na wszystkich 
Izraelitów stojący przed nim.  

– Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela! – wykrzyknął. 
Wtedy Salomon uklęknął. Podniósł swoje ręce do nieba przed wszystkimi ludźmi i zaczął się modlić. 

– O, Panie, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak ty na niebie ani na ziemi! Dotrzymujesz swoich 
obietnic i okazujesz niezawodną miłość do wszystkich, którzy są posłuszni Tobie. Strzeż tę świątynię we 
dnie i w nocy. Wysłuchuj zawsze modlitw, które będę zmawiał w tym miejscu. 
Jeśli Twoi ludzie zostaną kiedykolwiek pokonani przez swoich wrogów, ponieważ zgrzeszyli przeciwko 
Tobie, a zwrócą się do Ciebie w Twoim imieniu i będą modlić się do Ciebie w tej świątyni, usłysz ich z 
nieba i przebacz im grzechy. Wybacz swoim ludziom, którzy zgrzeszyli przeciwko Tobie, bo są Twoim 
ludem, twoją szczególną własnością, którą wywiodłeś z Egiptu. 

Kiedy Salomon skończył się modlić, wstał i pobłogosławił cały lud Izraela.  
– Niech Pan, nasz Bóg będzie z nami tak, jak był z naszymi przodkami! Niech da nam pragnienie 

posłuszeństwa swoim przykazaniom! Niech ludzie na całej ziemi wiedzą, że Pan jest Bogiem! 
Wtedy król i wszyscy Izraelici złożyli Panu ofiarę. 

Salomon i Izraelici świętowali razem przez 14 dni. Nikt by tego nie zapomniał! Ciągle to powtarzali. W 
końcu ktoś zapisał tę historię, żeby nigdy nie została zapomniana. 
  



 

Tekst źródłowy: 2 Król 8, 1–9, 3; E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 24–31. 

Tekst pamięciowy: „…wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon” (Ap 15, 4). 

Przesłanie: CZCZĘ BOGA Z MOJĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ RODZINĄ KOŚCIELNĄ. 

 

ZADANIA DO WYKONANIA: 

 
SOBOTA  
 

• Wybierz się na spacer lub przejażdżkę z rodziną do pobliskiego kościoła. Czy on wygląda jak twój kościół? Czym się 
różni?  

• Przeczytajcie dzisiejszą lekcję biblijną, a następnie naucz wersetu pamięciowego swoją rodzinę. 
• Spróbujcie ułożyć puzzle z elementów przyrody. Porozmawiajcie o tym, jak świątynia Salomona była układana z idealnie 

pasujących elementów. 
 
NIEDZIELA  
 

• Przeczytaj 1 Krl 8, 1–21 na rodzinnym nabożeństwie. Dlaczego arka była tak ważna? Skąd się wzięła chmura? Co to 
znaczy? Skąd wiemy, że Bóg jest z nami dzisiaj? Dziękuj Bogu za Jego obecność.  

• Powtórz tekst pamięciowy. Zacznij dodawać meble do dioramy świątyni Salomona, którą rozpocząłeś w zeszłym tygodniu. 
Patrz: 1 Krl 7, 48.49, aby uzyskać pomoc. 

 
PONIEDZIAŁEK  
 

• Przeczytajcie wspólnie modlitwę Salomona z 1 Krl 8, 22–53. Wymień pięć rzeczy, o które Salomon prosił Boga. Czy Bóg 
robi dzisiaj dla nas te rzeczy? Przeczytaj 1 Krl 9, 3, aby odkryć odpowiedź Boga na modlitwę Salomona.  

• W czym dzisiaj potrzebujesz przebaczenia? Jakich błogosławieństw potrzebuje twoja rodzina od Boga? Módlcie się 
cichymi modlitwami, a następnie niech dorosły modli się za całą rodzinę.  

• Czy dodałeś do swojego projektu świątyni złoty ołtarz, świeczniki i stół? (Patrz 1 Krl 7, 48.49). 
 
WTOREK  

 
• Przeczytaj 1 Król 8, 54–61. Jakie przesłanie miał Salomon dla ludzi? Przeczytaj ponownie wiersz 57. Czy to jest coś, 

czego chcesz w swoim domu? O czym Salomon wspomniał w wersecie 61? Czy dotyczy to nas?  
• Powiedzcie razem werset z pamięci. Pomyśl o ludziach, których możesz zaprosić do Bożego kościoła i zaplanuj to. 

Módlcie się za nich dzisiaj.  
• Kontynuuj pracę nad dioramą. 

 
ŚRODA  
 

• Opisz poświęcenie świątyni. Jak długo trwało święto? Ile i jakich ofiar złożył Salomon na wielkim ołtarzu? Czy ołtarz był 
wystarczająco duży? Co się stało?  

• Dodaj ołtarz do swojego projektu, aby przedstawić miejsce, w którym Salomon składał ofiary. Stwórz chmurę, aby 
wypełnić świątynię.  

• Izraelici ucztowali przez 14 dni. Stwórz listę 14 ulubionych potraw Twojej rodziny. Czy to może być menu dla twojej 
rodziny na najbliższe dwa tygodnie? 

 
CZWARTEK  
 

• Przeczytaj ponownie 1Krl 8, 54–61 na nabożeństwie rodzinnym. Pomyślcie o dzisiejszych świątyniach. Co robimy zamiast 
poświęcać zwierzęta? Jaką ofiarę zabierzesz ze sobą do kościoła w sobotę?  

• Zaśpiewajcie pieśń „Czy masz miejsce dla Jezusa” (pieśń nr 220 – Śpiewajmy Panu). 
• Powiedz swój werset pamięciowy, a następnie podziękuj Bogu za swój kościół. 

 
PIĄTEK  
 

• Odegrajcie scenkę poświęcenia świątyni. Módlcie się prawdziwą modlitwą poświęcenia. Poświęćcie siebie i swoją rodzinę 
Bogu.  

• Przeczytajcie razem 1 List do Koryntian 6, 19.20. Biblia mówi, że czym jesteśmy? Poproś dorosłego, aby to wyjaśnił.  
• Powiedzcie razem werset pamięciowy, a potem zaśpiewajcie pieśń pochwalną. 


