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PIERWSZY DRAPACZ CHMUR 
 
 

ŹRÓDŁA: Rdz11,1-9, Patriarchowie i Prorocy, s. 85-89 

TEKST 
PAMIĘCIOWY 

„Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie 
miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz 10,34-35). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Służymy Bogu, kiedy pomagamy ludziom, którzy się od nas różnią.  
 

CELE- dzieci: Wiedzą, że Bóg pragnie, abyśmy poznawali innych ludzi. 
Odczuwają chęć, by akceptować różnice.  
Reagują, próbując zrozumieć i pomóc komuś, kto jest inny.  
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Po potopie Bóg powiedział Noemu i jego rodzinie, aby płodzili dzieci, rozmnażali się i 
zapełniali całą ziemię. Z upływem czasu bezbożni decydują się zbudować wieżę, by 
chronić się przed kolejnym potopem. Bóg powstrzymuje ich, mieszając ich języki. Wtedy 
ludzie rozdzielają się według języków i rozchodzą się po całej ziemi.  
 

TO JEST LEKCJA O: służbie. 
Chociaż czasami ludzie postanawiają nie słuchać Boga, On zawsze jest chętny im 
pomagać tak, by znaleźli drogę do domu. Służba dla innych wymaga od nas zrozumienia 
ich potrzeb. Mogą się oni od nas różnić, ale mimo to potrzebują wiedzieć, że Bóg ich 
kocha i pragnie, byśmy pomogli im czynić to, co dobre.  
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Boży plan zakładał, by ludzie rozeszli się na cały świat i uprawiali ziemię. Budowa 
miasta stanowiła sprzeciw wobec tego planu” (Komentarz Biblijny, t. 1, s. 284). Bóg 
wymieszał języki, by ludzie rozeszli się po całej ziemi. Dzisiaj na świecie jest około 
7 000 języków, którymi mówi się w ponad 200 krajach.  
 
„Wieża Babel reprezentowała wątpliwości wobec Bożego Słowa i nieposłuszeństwo Jego 
woli” (Komentarz Biblijny, t. 1, s. 285). „Mieszkańcy równiny Synear nie dowierzali 
Bożemu przymierzu, nie wierzyli, że na ziemi nie będzie już potopu. Wielu z nich 
zaprzeczało też istnieniu Boga i przypisywało potop naturalnym przyczynom (…) 
Jednym z głównych celów budowy wieży było zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek 
powtórnego potopu (…) Całe to przedsięwzięcie zmierzało do tego, by jeszcze bardziej 
wzmóc pychę projektantów, odwrócić umysły przyszłych pokoleń od Boga oraz 
doprowadzić je do zupełnego bałwochwalstwa” (Patriarchowie i prorocy, s. 86).  
 

DEKORACJA SALI W tym miesiącu należy podkreślić kwestię współpracy przy budowaniu. Skorzystaj z 
obrazków ukazujących pracowników budowlanych, narzędzia, prace budowlane, itd. Jeśli 
to możliwe, zorganizuj „kącik budowlany”, gdzie dzieci mogą używać pudełek, klocków, 
itd., żeby coś zbudować. 
 

 
  



 
PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 
PRZYWITANIE 

 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. Zachęć 
ich, aby podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem rozpocznijcie 
realizację wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 
 

A. KIM JESTEM? 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Szepnij każdemu dziecku do ucha nazwę 
zwierzęcia. Każde ze zwierząt powinno wystąpić 
co najmniej dwa razy. Powiedz: Kiedy policzę 
do trzech, niech każde z was wyda z siebie 
dźwięk swojego zwierzęcia. Mamy co 
najmniej po dwa z każdego rodzaju zwierząt. 
Poszukajcie innej osoby, która wydaje z 
siebie ten sam dźwięk. Kiedy ją znajdziecie, 
usiądźcie razem.  

Daj dzieciom czas na udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy 
znalezienie innych zwierząt z twojej grupy było łatwe czy 
trudne? Jak myślicie, dlaczego Bóg stworzył różne zwierzęta? 
(Lubi różnorodność.). Co sądzisz o ludziach, którzy w jakiś 
sposób różnią się od ciebie? Jak sądzisz, co Bóg myśli o 
ludziach, którzy w jakiś sposób różnią się od ciebie? 
 
Kiedy pomagamy ludziom, którzy różnią się od nas, służymy 
Bogu, i On właśnie tego od nas oczekuje. Nasze dzisiejsze 
przesłanie brzmi: 

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY LUDZIOM, KTÓRZY SIĘ OD NAS RÓŻNIĄ. 
Powtórzcie za mną.  
 
 

B. CHODZĄCE RÓŻNICE 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Powiedz: Kiedy dam wam sygnał, wstańcie i chodźcie jak osoba, którą 
wymienię. Chodźcie tak dopóki nie powiem wam, żebyście przestali. 
Gotowi? Wstańcie.  
Przywołaj następujące przykłady:  

● małe dziecko 
● żołnierz 
● osoba z nogą w gipsie 
● kobieta w butach na wysokim obcasie 

Kiedy dzieci będą chodzić po pomieszczeniu, wybierz jedno, które dobrze 
naśladuje dany rodzaj chodu. Powtórz to przy każdym rodzaju chodu. 
Przywołaj do siebie wybrane dzieci, z pozostałe poproś, by usiadły. Niech 
każde dziecko zademonstruje rodzaj chodu, do którego zostało wybrane, a 
pozostałe zgaduję, jaki to chód - wyjaśnij, dlaczego dana osoba chodzi 
właśnie w taki sposób.  

Powiedz: Ludzie chodzą w różny 
sposób z różnych powodów. Jak 
uważacie, dlaczego starsza osoba 
chodzi powoli? (Boi się upaść, nie 
widzi dobrze, itd.). Daj dzieciom czas 
na odpowiedź, a następnie powiedz: 
Bóg pragnie, abyśmy zauważali 
szczególne potrzeby i je rozumieli. 
Może jest coś, w czym możemy 
pomóc innej osobie. Jakiej pomocy 
może, na przykład, potrzebować 
ktoś, kto ma jedną nogę w gipsie? 
Daj czas na odpowiedź.  
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY LUDZIOM, KTÓRZY SIĘ OD NAS RÓŻNIĄ. 
Powtórzcie za mną. 
 
 
MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem 
pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij 
o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 

 
PIEŚNI 
Przyjdzie Pan! (pieśń nr 184) 



Słuchaj, młodzieży (pieśń nr 603) 
Światło słońca się rozlewa (pieśń nr 319) 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY 
 

Materiały Przebieg 

- pojemnik na dary 
 
 

Powiedz: Jezus uczynił nas różnymi. Jeden ze sposobów, w jaki możemy Mu służyć, 
stanowi dawanie pieniędzy, by pomagać ludziom, którzy różnią się od nas, by mogli się 
o Nim dowiedzieć.  

 
MODLITWA 
Zachęć dzieci, aby wymieniły z imienia kogoś, kto różni się od nich w jakiś sposób, a następnie módlcie się o 
wspomniane osoby. 
 
 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 
Materiały Przygotowanie 

- kostiumy z 
czasów 
biblijnych 
(opcjonalnie
) 
 

Wprowadź do historii, mówiąc: Czy wiecie, dlaczego ludzie mówią w różnych językach? Wszystko 
zaczęło się od wieży Babel. Dzisiaj będziemy udawać, że jesteście na tyle dorośli, by pomóc 
zbudować wieżę.  
 
Jeśli zdecydujesz się na to, aby dzieci były przebrane, pomóż im założyć kostiumy z czasów biblijnych.  
Utwórz cztery grupy. Dzieci będą udawać, że współpracują z pozostałymi grupami w budowaniu wieży. 
Przypisz jedno słowo (patrz poniżej) do każdej grupy. Kiedy dzieci usłyszą, jak je wypowiadasz, 
wydadzą odpowiedni dźwięk i/lub wykonają opisaną czynność. Na początek wszystkie dzieci są w 
jednej dużej grupie.  
 
Słowa                  Czynności 
Młotki…………...uderzanie patykiem w puste pudełko lub uderzanie pięściami jedną o drugą. 
Cegły……………wstrząsanie żwirem lub fasolką w pudełku lub uderzanie o siebie dwoma 
kamieniami. 
Smoła…………...klaskanie lub pocieranie groszówkami jak szczotkami o krzesło. 
Woda……………wykrzykiwanie „chlap, chlap”. 

 
 
OPOWIADANIE HISTORII  
 

Dawno temu pewni ludzi pomyśleli sobie, że muszą zbudować wieżę, która sięgałaby aż do nieba. Zrobili cegły. 
Zebrali smołę do dużych wiaderek. Wzięli młotki, które udało im się znaleźć, i poprosili innych, aby zdobyli wodę i 
przynieśli ją na plac budowy. Następnie rozpoczęli pracę! Pomyśleli, że jeśli zbudują miasto, nie zostaną rozproszeni i 
rozdzieleni.  

Bóg widział, co robili i zasmucił się. Po potopie powiedział ludziom, by zamieszkali w różnych miejscach na 
całej ziemi. Postanowił więc im przeszkodzić i pomieszał im języki. Kiedy ludzie próbowali ze sobą rozmawiać, nie 
rozumieli siebie nawzajem. 
- Potrzebuję więcej cegieł – jeden pracownik wołał do drugiego, który nie rozumiejąc tego, co mówi pierwszy, krzyczał 
do ludzi na ziemi: 
- Potrzebujemy więcej smoły! 
- Dobrze, zaraz przyniesiemy wodę – odpowiadali mężczyźni na ziemi.  

Kiedy przynieśli wodę, pomocnik szefa był zaskoczony.  
- Nie prosiłem o wodę – wykrzyknął. – Szef chce smołę. Nie rozumiecie? Smołę. To czarne.  

I wskazał palcem na czarną smołę. 
- Aha, młotki. Dlaczego nie mówiłeś? Zaraz wracam z młotkami.  

Pracownik odwraca się i biegnie w stronę krawędzi wieży. Schylając się, krzyczy do człowieka na ziemi.  
- Szybko, podajcie dużo młotków! 

Po przyniesieniu młotków pracownicy są jeszcze bardziej zaskoczeni. Czy możecie sobie wyobrazić, jak 
bardzo byli zdenerwowani? Każdy z nich musiał myśleć, że pozostali oszaleli. Szybko zaczęli się ze sobą kłócić.  
- Mówiłem, że chcę cegły! 



- Nieprawda, chciałeś smołę! 
- Nieprawda! 
- Tak! Słyszałem. Mówiłeś, że chcesz smołę! 
- Myślałem, że chce wodę.  
- Nie, ja słyszałem, że chce młotki.  

W końcu zorientowali się, co się dzieje. Ci, którzy uzgodnili, że słowo ‘smoła’ oznacza ‘cegły’ zeszli się razem. 
Zaczęli zastanawiać się, co robić. [Niech dzieci, którym przypisano ‘smołę’, staną razem w grupie.] 
- Niech sami zbudują wieżę! – mówili, wskazując na innych. – Mamy tego dość. Tak dużo ludzi jest na tej kupie cegieł. 
Za górami jest przyjemna i cicha dolina. Zapakujmy nasze rzeczy i wyruszmy tam z rodzinami! 

Niedługo wszyscy ludzie należący do grupy ‘woda’ również postanowili odejść. [Grupa ‘woda’ odchodzi od dużej 
grupy.] 

Następnie, wszystkie osoby w grupie ‘młotki’ zebrały się i zrobiły to samo. Podobnie ludzie z grupy ‘cegły’. 
[Dzieci tworzą grupy i rozchodzą się.] 

Szybko okazało się, że nikt nie został, aby dokończyć wieżę. Stanowi ona jedynie przypomnienie o błędzie jej 
budowniczych. Kiedy poszczególne grupy znalazły nowe miejsca do zamieszkania, osiedliły się tam.  

[Dzieci siadają w grupach na podłodze.] Reprezentują nowe narody, z których każdy porozumiewa się w innym 
języku i charakteryzuje się innym sposobem życia.  

Bóg wie, gdzie poszczególne narody się znajdują. Rozumie ich język. Wie, czego potrzebują. On nadal pomaga 
różnym ludziom ze wszystkich narodów. I [powiedzcie wspólnie dzisiejsze przesłanie]… 
 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY LUDZIOM, KTÓRZY SIĘ OD NAS RÓŻNIĄ. 
 
 
ROZWINIĘCIE  
 
Kiedy pomocnicy ściągają kostiumy (jeśli mieli je na sobie), zadaj pytanie: 
Jak myślicie, jak czuli się ludzie, nie mogąc się ze sobą porozumiewać? (Zatroskani, zmieszani, zagniewani, 
niepewni tego, co robić, itd.). Jak się czujecie, kiedy nie rozumiecie tego, co ktoś do was mówi? (Niepewni, 
zagniewani, itd.) Jak myślicie, co powinniście zrobić, kiedy ludzie nie rozumieją się nawzajem? (Pomóc im. 
Przynieść im to, czego potrzebują. Okazać im uprzejmość.)  
Macie rację. Pamiętajmy dzisiejsze przesłanie:  
 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY LUDZIOM, KTÓRZY SIĘ OD NAS RÓŻNIĄ. 
 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- Biblie 
- 26 
papierowy
ch „cegieł” 

Przed lekcją zapisz jedno słowo z wersetu pamięciowego na każdej papierowej „cegle”. Nie zapomnij o 
odnośniku.  
Otwórz Biblię na Dz 10,34-35 i przeczytaj na głos: „Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu 
na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz 
10,34-35).  
 
Wymieszaj papierowe „cegły” i poproś dzieci, aby ułożyły je w odpowiedniej kolejności, a następnie 
przeczytały tekst. Usuń jedną cegłę i poproś, by ponownie przeczytały lub powiedziały werset. Usuwaj 
kolejne cegły aż nie będzie już żadnej, a dzieci będą umiały tekst na pamięć.  
Opcja nr 2: wymieszaj cegły kilka razy i poproś dzieci, by ułożyły je w odpowiedniej kolejności aż nauczą 
się tekstu na pamięć.  
Opcja nr 3: użyj następujących ruchów, by nauczyć dzieci wersetu pamięciowego:  
 

Bóg                                   wskaż do góry 
nie ma                                   pokręć głową 
względu na osobę                                   skiń w stronę dzieci 
ale w każdym narodzie                                wskaż na kilkoro dzieci 
 
jest Mu miły ten                                   rozłóż szeroko ręce 
kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie.   
Dz 10,34-35                                           Złóż dłonie razem, a następnie szeroko rozłóż jak książkę. 

 
 
 
 



STUDIUM BIBLIJNE 
 

Materiały Przebieg 

- Biblie 
 

Pomóż dzieciom znaleźć Rdz 9,1. Niech któreś z nich przeczyta tekst na głos.  
Zapytaj: Co Bóg nakazał zrobić Noemu i jego rodzinie po potopie? (Rozradzajcie się, rozmnażajcie się 
i napełniajcie ziemię.) Pomóż dzieciom przejść do Rdz 11,1-9. Poproś, aby czytały razem z tobą (lub poproś 
kogoś o odczytanie). Przeczytaj fragment w całości i zapytaj: Dlaczego ludzie chcieli zbudować wieżę? 
(Aby być sławnymi, by nie zostali rozproszeni po całej ziemi.) 
Wyjaśnij: Ludzie ci byli krewnymi Noego – być może jego wnukami lub prawnukami. Co Bóg pragnął, 
aby uczynili? (Chciał, aby napełniali ziemię.) Czy robili to, o co poprosił ich Bóg? (Nie. Mieli dużo dzieci, 
ale pozostawali w jednym miejscu.) Co Bóg z tym zrobił? (Pomieszał im języki, co spowodowało, że 
utworzyły się grupki, które postanowiły zamieszkać z dala od siebie.) Właśnie dlatego mamy tak wiele 
różnych narodów i języków. Bóg kocha wszystkich ludzi na całym świecie i pragnie, abyśmy 
współpracowali ze sobą i pomagali sobie nawzajem. (Wypowiedzcie wspólnie dzisiejsze przesłanie.)  

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY LUDZIOM, KTÓRZY SIĘ OD NAS RÓŻNIĄ. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
POTĘGA WIEŻY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- miarka 
- materiały 
budowlane, takie 
jak klocki, papier 
lub kubki i/lub 
miseczki 
styropianowe, 
puste pudełka po 
chusteczkach lub 
po butach 

Utwórz maksymalnie 
czteroosobowe grupy. Powiedz: 
Kiedy dostaniecie materiały, 
każda grupa będzie mieć cztery 
minuty, by zbudować jak 
najwyższą wieżę. Nie możecie nic 
mówić, ale możecie wydawać 
z siebie inne dźwięki. Pamiętajcie: 
Nie możecie ze sobą rozmawiać! 
Rozdaj materiały.  
Kiedy czas się skończy, zmierz 
budowle i pochwal każdą grupę.  

Zapytaj: Co się działo, kiedy próbowaliście budować bez 
rozmawiania ze sobą? (Nie rozumieliśmy się, panowało 
zamieszanie, trudność w pomaganiu sobie nawzajem.) 
Jak się czuliście, nie rozumiejąc się nawzajem? (Nie 
podobało mi się to, byłem sfrustrowany, zakłopotany, niepewny, 
itd.) 
Czego uczy nas to o ludziach, którzy różnią się od nas? 
(Mogą być sfrustrowani; nie zawsze rozumieją się nawzajem; 
muszą znaleźć sposób, by się komunikować, itd.)  
Jak powinniśmy w tym tygodniu traktować ludzi, którzy 
różnią się od nas? Czego w tej kwestii pragnie od nas Bóg? 
Daj czas na odpowiedzi, a następnie powtórzcie razem 
dzisiejsze przesłanie:  

 
SŁUŻYMY BOGU, KIEDY POMAGAMY LUDZIOM, KTÓRZY SIĘ OD NAS RÓŻNIĄ. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
GRUPOWY PRZYTULAS 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Poproś dzieci, by stanęły w jednej dużej lub kilku małych 
grupach i chwyciły się za ręce.  
Dołącz do nich. Powiedz: Policzę do trzech. Na trzy 
zróbcie jeden krok w kierunku środka koła. Gotowi. 
Raz-dwa-trzy! A teraz połóżcie ręce na ramionach 
osób, które stoją po waszej prawej i lewej stronie i 
zróbcie kolejny krok. Raz-dwa-trzy.  
 
Powtarzaj czynność, aż wszyscy będą ściśnięci w 
grupowym przytulasie. Poproś dzieci, aby się rozeszły i 
usiadły.  

Powiedz: Jak wam się podoba grupowy przytulas? (Głupi, 
w porządku, podoba mi się, nie podoba mi się, itd.). 
Podobało mi się to, że byłam częścią grupy. Nie jest fajnie 
być poza grupą. Pomyślcie o kimś, kto może czuć się 
odsunięty. Co możecie zrobić, by pomóc takiej osobie 
poczuć się częścią grupy? 
Niech dzieci podzielą się swoimi przemyśleniami z kolegą/ 
koleżanką. Następnie poproś trzy osoby, by podzieliły się 
przemyśleniami z całą grupą. Zachęć dzieci, by w 
nadchodzącym tygodniu starały się komuś pomóc.  

 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zakończcie modlitwą, prosząc Boga, by pomógł dzieciom, kiedy będą starały się sprawić, by ktoś poczuł się częścią 
grupy.  Przypomnij im, by każdego dnia korzystały z materiałów biblijnych i wykonywały codzienne czynności.   



(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 
 

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 
Tekst źródłowy: Rdz 11,1-9; Patriarchowie i Prorocy, s. 85-89 
Tekst pamięciowy:  „Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu 
jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dz 10,34-35). 
Główne przesłanie: Służymy Bogu, kiedy pomagamy ludziom, którzy się od nas różnią.  

 
 

 
PIERWSZY DRAPACZ CHMUR 

 
Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto wypowiadał słowa, których nie rozumiałeś? Pewnie było tak dlatego, że 

mówił w innym języku. Dawno temu wszyscy mówili w tym samym języku. Jednak niektórzy ludzie okazali Bogu 
nieposłuszeństwo i to wszystko zmieniło.  

 
Dawno temu, kiedy Bóg stworzył ziemię, wszyscy ludzie mówili w tym samym języku. Wszystkie rzeczy i 

czynności miały same nazwy. Bez względu na to, gdzie mieszkali lub gdzie się przeprowadzali, mogli ze sobą 
rozmawiać i się rozumieć. Pewna grupa przeprowadziła się na piękną równinę Synear i zdecydowała się tam 
zamieszkać.  

Ludzie zamieszkujący Synear robili cegły i wypalali je, aby były twarde. Używali ich do budowy, a dzięki smole 
cegły trzymały się razem. Pewnego dnia ktoś powiedział:  
- Zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt będzie sięgał aż do nieba.  

Być może ktoś inny powiedział:  
- Dzięki temu będziemy sławni. Będziemy już zawsze mieszkać w naszym mieście i nigdy nie rozproszymy się po całej 
ziemi.  

Tak więc zaczęli gromadzić potrzebne materiały. Zgromadzili cegły i smołę, a następnie zaczęli budować.  
Całymi dniami ciężko pracowali. Podawali sobie cegły i smołę tak, by na górze murarze mogli wykonywać swoją 

pracę. Wieżą stawała się coraz wyższa i wyższa. Ludziom wydawało się, że są bardzo sprytni.  
Bóg obserwował ich pracę. Nie był zadowolony. Po stworzeniu powiedział Adamowi i Ewie, a po potopie 

powtórzył toNoemu: - „Rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię”.  
Oznacza to, że chciał, aby ich potomkowie zamieszkali na całej ziemi, a nie tylko w jednym miejscu. Jednak 

ludzie w Synear nie słuchali Boga. Chcieli mieszkać wszyscy razem i robić to, co wydawało im się słuszne. Myśleli, że 
są mądrzejsi od Boga, dlatego okazali nieposłuszeństwo.  

Chociaż jednak ludzie byli nieposłuszni Bogu, On nadal się o nich troszczył. Każdy z nich był dla Niego kimś 
wyjątkowym. A ponieważ tak bardzo ich kochał, opracował plan, aby skłonić ich do zrobienia tego, co właściwe. Sprawił, 
że ludzie zaczęli nazywać te same rzeczy w inny sposób. Pomieszał ich języki.  
- Potrzebuję więcej cegieł – jeden pracownik wołał do drugiego, który nie rozumiejąc tego, co mówi pierwszy, krzyczał 
do ludzi na ziemi: 
- Potrzebujemy więcej smoły! 
- Woda! – odpowiedział być może mężczyzna stojący na samym dole. – Zaraz podamy wam wodę! 

Czy potraficie sobie wyobrazić, jak bardzo denerwowali się pracownicy na górze, kiedy dostawali wodę? 
Nie trzeba było dużo czasu, by wszyscy zaczęli się ze sobą kłócić. Nie byli w stanie ukończyć budowy. Co 

gorsza, nie potrafili się ze sobą porozumiewać na tyle, by zamieszkać w jednym mieście.  
Niektórzy wyprowadzili się więc na wschód, a inni na zachód, jeszcze inni poszli na północ lub na południe. 

Rozeszli się po całym świecie podzieleni na grupy ludzi, którzy mogli się ze sobą porozumiewać. Tak właśnie powstały 
różne języki. Dzisiaj na świecie jest wielu różnych ludzi. Jednak:  

„Bóg naprawdę nie ma względu na osoby” (Dz 10,34). Kocha każdego i pomaga każdemu. My również 
powinniśmy tak czynić! 
 
 
Sobota  

● Jeśli to możliwe, razem z kimś z rodziny wybierz się w pobliże wysokiego budynku lub pod opieką osoby dorosłej 
wejdź na drabinę lub na drzewo. Wyobraź sobie, że patrzysz na wieżę Babel. Następnie znajdź spokojne 
miejsce i przeczytaj historię z lekcji. Przeczytaj również tekst pamięciowy z Biblii (Dz10,34-35).  

 
Niedziela  

● Znajdź w Biblii fragment z Księgi Rodzaju 11,1-9 i przeczytaj historię o wieży Babel. Jakie problemy związane 
z jedzeniem, wodą, czystością i innymi codziennymi sprawami mogłyby się pojawić, gdyby ci wszyscy ludzie 
zamieszkali razem w wieży? 

● Przejrzyj gazetę lub magazyn i wytnij zdjęcia wysokich budynków. Przyklej je na dole dużej kartki papieru i 
zostaw na kolejny dzień.  

● Powiedz werset pamięciowy osobie dorosłej.  
 
Poniedziałek  



● Poproś kogoś z rodziny o przeczytanie fragmentu z Dziejów Apostolskich 17,26. Opowiedz własnymi słowami, 
co oznacza ten tekst. Powiedz osobie dorosłej, jak byś się czuł, gdyby ktoś mówił do ciebie w obcym języku.  

● Przejrzyj gazetę lub magazyn i wytnij zdjęcia ludzi, którzy prawdopodobnie mówią w innym języku niż twój. 
Przyklej je do kartki papieru, którą rozpocząłeś wyklejać poprzedniego dnia. Pokaż obrazek komuś z rodziny i 
opowiedz o nim.  

 
Wtorek 

● Wyobraź sobie, jak wyglądała wieża Babel. Wytnij wieżę Babel dla każdego słowa z tekstu pamięciowego - na 
każdym wycinku napisz jedno słowo. Wymieszaj wycinki i ułóż je w odpowiedniej kolejności. Zachowaj na 
później.  

● Razem z kimś z rodziny przeczytaj fragment z Księgi Izajasza 58,10. Powiedz, co oznacza ten tekst. Następnie 
wyjdź na spacer po okolicy. Pomyśl o tym, czego mogą potrzebować twoi sąsiedzi. Zastanów się, jak ty i twoja 
rodzina możecie wyjść naprzeciw ich potrzebom. Poproś Boga, aby pomógł ci zrobić to w tym tygodniu.  

 
Środa 

● Zastanawiając się nad swoim planem, by pomóc komuś w twojej społeczności, śpiewaj, nuć, graj lub słuchaj 
pieśń Słuchaj, młodzieży (pieśń nr 603). 

● Skorzystaj ze swoich wycinków z tekstem pamięciowym, a następnie powiedz go swojej rodzinie. 
● Poszukaj pustych pudełek, klocków lub kartonów, by zbudować wieżę. Jak wysoką wieżę udało ci się 

zbudować, zanim się rozwaliła? Kiedy skończysz, zmierz jej wysokość.  
● Razem z kimś z rodziny przeczytaj fragment z Księgi Rodzaju 11,4. Jak wysoką wieżę planowali zbudować 

budowniczowie? 
 

Czwartek 
● Przy jakiej innej okazji opisanej w Biblii ludzie nagle zaczęli mówić językami? Zobacz fragment z Dziejów 

Apostolskich 2,4. Poproś osobę dorosłą, by wyjaśniła ci ten tekst.  
● Spróbuj się przywitać chociaż w jednym obcym języku.  
● Powiedz werset pamięciowy co najmniej dwóm osobom.  

 
Piątek 

● Podczas nabożeństwa zabawcie się w kalambury na podstawie historii o wieży Babel. Powiedz swój tekst 
pamięciowy.  

● Poproś jednego członka rodziny, by przeczytał lub opowiedział ci historię o misjonarzach w kraju, gdzie ludzie 
posługują się innym językiem niż twój.  

● Przeczytajcie fragment z 1 Listu Jana 4,8. Wraz z rodziną zastanówcie się, jak możecie opowiedzieć komuś, 
kto mówi w innym języku, o Jezusie i Jego miłości. Jak możesz bez słów powiedzieć: „Jezus Cię kocha”? 

● Powiedz, jak się czułeś, pomagając komuś w tym tygodniu. Wspólnie zaśpiewajcie pieśń o Bożej miłości.  
 


