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ŹRÓDŁA: Wj 31, 1–11; 36, 1–7; E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 40–
41. 

WERSET PAMIĘCIOWY „Służąc z życzliwością, jak Panu, a nie ludziom” (Ef 6, 7). 

PRZESŁANIE CZCZĘ BOGA, KIEDY WYKORZYSTUJĘ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA JEGO 
DZIEŁA. 
 

CELE 
 
 
 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

 
 
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 

Dzieci: 
wiedzą, że Bóg daje każdemu wyjątkowe umiejętności. 
czują radość, że mogą wykorzystywać swoje zdolności dla Boga. 
reagują, pomagając w prowadzeniu szkółki lub w kościele. 
 
Izraelici przynoszą większe i cenniejsze dary niż te, które są potrzebne do budowy świątyni, więc 
kazano im przestać. Bóg wybiera Besalela i Oholiaba, by poprowadzili budowę przybytku. Daje im i 
ich pomocnikom specjalne umiejętności i znajomość rzeczy w zakresie wszelkiego rodzaju 
rzemiosła. 
 
UWIELBIENIA. 
Dawanie darów Bogu jest formą uwielbienia. Dary te mogą być pieniędzmi, cennymi rzeczami lub 
umiejętnościami i zdolnościami. Kiedy nasze umiejętności i zdolności są składane Bogu, są przez 
Niego wzmacniane i błogosławione. Bóg nie tylko prosi nas, żebyśmy zaoferowali Nu nasze 
zdolności, ale chce, żebyśmy użyli ich dla Niego. 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEKORACJA SALI 

Kreatywność to dana przez Boga zdolność do przyjęcia czegoś zwyczajnego i zrobienia z tego 
czegoś wyjątkowego.(…)Każda pojedyncza istota ludzka jest kreatywna. Duch kreatywności jest 
częścią naszego dziedzictwa jako dzieci Tego, który stworzył wszystkie rzeczy. Pielęgnowanie 
naszej kreatywności jest częścią naszej odpowiedzialności jako zarządcy dobrych Bożych darów 
(Emilie Barnes, NIV Women's Devotional Bible, s. 93).  
Rzadko spotykana jest natomiast ochotna służba i radosna ofiarność, która cechowała 
budowniczych przybytku. Jednak jest to jedyny duch, który powinien pobudzać naśladowców 
Chrystusa. (…) 
Niesamolubne poświęcenie i duch ofiarności zawsze były i zawsze będą pierwszym warunkiem 
służby, jakiej potrzebuje Bóg. Nasz Pan i Mistrz pragnie, by ani jedna nitka egoizmu nie została 
wpleciona w Jego dzieło. Nasze działania mają się cechować taktem i umiejętnościami, 
dokładnością i mądrością, jakich doskonały Bóg oczekiwał od budowniczych ziemskiego przybytku. 
Jednak w każdej naszej pracy mamy pamiętać, że największe talenty i najwspanialsza służba są 
akceptowalne jedynie wtedy, gdy nasze ja zostanie złożone na ołtarzu jako żywa, szczera ofiara 
(E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 43). 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 
POWITANIE 
 
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.  NARZĘDZIE CZASU 
 

Przebieg Podsumowanie 

Przynieś na szkółkę pudełko różnych narzędzi, np. 
kuchennych, artystycznych, szwalniczych lub budowlanych. 
Poproś dzieci, aby wzięły narzędzia do ręki i powiedziały, do 
czego są używane. Zapytaj: Które z tych narzędzi masz w 
domu? Użyłeś któregoś z nich? Jeśli tak, to w jakim 
celu? Jak możesz użyć tych narzędzi do wielbienia 
Boga? Pozwól na dyskusję. Z których narzędzi możesz 
teraz korzystać? Które z nich możesz wykorzystać, gdy 
dorośniesz? 

Powiedz: Bóg nie tylko chce, abyśmy ofiarowali 
Mu swoje zdolności, On chce, abyśmy 
wykorzystali je dla Niego. Jakie zdolności dał ci 
Bóg, żebyś użył je dla Niego? Podziel się z 
nami tym, jak wykorzystujesz swoje zdolności 
w pracy na rzecz Jego kościoła. Jak się 
czujesz, kiedy wykorzystujesz swoje talenty i 
zdolności dla Boga? Powiedzmy nasze 
dzisiejsze przesłanie: 

 
CZCZĘ BOGA, KIEDY WYKORZYSTUJĘ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA JEGO DZIEŁA. 
 
 

B.  BUDOWA DOMU 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

– plany 
domu  
– papier i 
ołówki  
– koszyk lub 
pudełko 

Przynieś plany domu lub narysuj prosty plan 
domu lub kościoła. Pokaż plan i wskaż różne 
pomieszczenia. Zapytaj: Co byłoby potrzebne 
do budowy tego domu (lub kościoła)? Daj czas 
na dyskusję. Kto by to zbudował/zrobił? 
(Stolarz, pracownik budowlany, hydraulik, 
elektryk). Co możesz zrobić, aby pomóc? 
Rozdaj papier i długopisy lub ołówki dzieciom. 
Niech uczniowie napiszą lub narysują coś, co 
przedstawia ich talent lub zdolność, którą mają 
lub chcą mieć, kiedy dorosną, i mogą 
wykorzystać dla Boga. Daj im trochę czasu. 

Zapytaj: Kto dał nam te talenty i 
umiejętności? Co On chce, abyśmy z nimi 
zrobili? Czy wszyscy mamy te same 
zdolności i talenty? Czemu? Umieść mały 
kosz lub inny pojemnik na podłodze. Poproś 
dzieci, aby złożyły swoje obrazki i umieściły je 
w pojemniku, jeśli chcą wykorzystać swoje 
zdolności i talenty dla Boga. Niech dzieci 
utworzą krąg wokół pojemnika, a ty pomódl 
się, poświęcając ich zdolności Bogu. 
Następnie niech usiądą cicho. Powiedz: Nasze 
przesłanie na dzisiaj mówi nam: 

 
CZCZĘ BOGA, KIEDY WYKORZYSTUJĘ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA JEGO DZIEŁA. 
 
 
 
 
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!) 



WSTĘP DO DARÓW  
Nie musisz czekać, aż dorośniesz, aby pomagać ludziom poznać Boga; możesz dzisiaj dać trochę pieniędzy, aby 
pomóc. 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY 
 
MODLITWA  
Powiedzmy Jezusowi, że chcemy Go wielbić, wykorzystując nasze zdolności dla Niego. 
Poproś dzieci, aby modliły się, powtarzając słowa: „Chcę chwalić Cię, używając swojej zdolności/talentu (nazwa 
zdolności) w Twojej pracy”. (Niektóre dzieci będą musiały powtarzać po Tobie). Zakończ swoją modlitwą.  
 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
– pudełko narzędzi 
– dzieci – aktorzy 
– kostiumy 
– materiały 
– sznur 
– metalowe 
przedmioty 
reprezentujące 
złoto, srebro i 
mosiądz 

Postacie:  
Co najmniej dwóch/trzech Izraelitów do przynoszenia prezentów do świątyni; Mojżesz, 
Besalel; Oholiab; co najmniej dwóch lub trzech robotników do „budowania” świątyni. 
(Wszyscy ubrani w kostiumy z czasów biblijnych). Besalel ma narzędzie budowlane; 
Oholiab trzyma narzędzie do szycia. 
 
Pokaż pudełko, które zawiera wiele różnych narzędzi, takich jak narzędzia kuchenne, 
artystyczne, rolnicze, ogrodnicze, do szycia lub budowlane. Pozwól dzieciom trzymać i 
dotykać narzędzi. Poproś, aby wyobrazili sobie, w jaki sposób niektóre z nich mogły zostać 
użyte do zbudowania pierwszego kościoła Bożego na pustyni. Wprowadź historię, mówiąc: 
W jaki sposób można wykorzystać te narzędzia do wielbienia Boga dzisiaj? 

 
 
Bóg dał Izraelitom instrukcję zbudowania przybytku. 
Najpierw zebrali materiały. [„Aktorzy” przynoszą 
materiały budowlane]. Ludzie chętnie przynieśli swoje 
dary. [„Aktorzy” uśmiechają się, gdy przynoszą swoje 
dary]. Oddali swoje srebro, złoto i mosiądz, a także 
swoje najlepsze materiały i skóry zwierzęce. 
Trudno było opisać ich uczucia radości i szczęścia, 
gdy usłyszeli, że Bóg kochał ich tak bardzo, że chciał 
być z nimi. Nazwali Boży przybytek świątynią. 
Mogli rozmawiać z Bogiem w każdej chwili, tak samo 
jak my możemy. Ale Bóg wiedział, że to ważne, aby 
Izraelici mieli miejsce, gdzie mogliby się z nim spotkać. 
Izraelici żyli w Egipcie tak długo, że wiedzieli więcej o 
egipskich bogach niż o prawdziwym żywym Bogu, 
który ich uratował. Bez przybytku byłoby im bardzo 
łatwo zapomnieć o Bogu. Świątynia była sposobem na 
przypomnienie, że Najwyższy był z nimi cały czas. 
Każdy dał z siebie wszystko, co najlepsze dla domu 
Bożego. [„Aktorzy” przynoszą narzędzia i materiały 
budowlane]. W zasadzie dali tak wiele, że Bóg 
powiedział do Mojżesza: „Powiedz im, żeby przestali”. 
[Mojżesz wyciąga rękę w stronę Izraelitów 
przynoszących prezenty i potrząsa głową]. Mamy 
wystarczająco dużo, by zbudować dom Boży. 
Bóg chciał, aby jego dom był wyjątkowy. Plan, który 
przekazał Mojżeszowi dla pracowników, miał wiele 
szczegółów. [Mojżesz trzyma w górze szkic przybytku]. 
Kiedy nadszedł czas, by wybrać, kto co zrobi, Bóg 

rozmawiał z Mojżeszem. „Wybrałem dwie specjalne 
osoby do pomocy w budowie – Besalela i Oholiaba.  
Besalel pochodzi z plemienia Judy. [Wskazać Besalela 
z narzędziem budowlanym w ręce]. Oholiab pochodzi 
z plemienia Dan. [Wskazać Oholiaba z narzędziem do 
szycia w ręce]. Pobłogosławiłem tych ludzi w 
szczególny sposób. Dałem im umiejętności i dary, 
dzięki którym będą mogli pracować z wszystkimi 
rodzajami rzemiosła. Nikt nie będzie w stanie robić 
rzeczy lepiej niż oni. 
Będziesz potrzebował wielu innych wykwalifikowanych 
ludzi do pomocy przy budynku. Wszyscy pracujący 
przy budynku otrzymają dodatkowe błogosławieństwo. 
Sprawię, że ich talenty i zdolności staną się znacznie 
lepsze niż wcześniej. 
Pamiętaj, aby dopilnować wszystkich rzeczy, których ci 
pokazałem. Podążaj za wszystkimi moimi instrukcjami 
dotyczącymi Namiotu Zgromadzenia i wszystkich 
sprzętów w środku, włącznie z arką. Kiedy arka będzie 
gotowa, włóż do niej Dziesięć Przykazania”. 
Wszyscy pracowali razem. [Konstruktorzy świątyni 
„pracują”, używając swoich narzędzi, i uśmiechają się]. 
Szczęście wypełniło ich serca, gdy pracowali. Tak jak 
obiecał Bóg, pobłogosławił ich talenty i zdolności. 
Kiedy wykorzystujemy nasze talenty i zdolności dla 
Boga, On je pobłogosławi i poprawi tak, jak błogosławił 
ludzi pracujących nad świątynią, Jego przybytkiem. 

 
 
 
 
 



PODSUMOWANIE 
 
Przeznacz odpowiednią ilość czasu na odpowiedzi po postawieniu pytań: Czy kiedykolwiek pomogłeś zbudować 
kościół? Jeśli tak, to w jaki sposób brałeś udział w takim projekcie? Jak Izraelici czuli się pomagając przy 
budowie? (Szczęśliwi, błogosławieni przez Boga). Jakie różne umiejętności wykorzystali? (Zrobienie mebli, 
zasłon, ubrań dla kapłanów itp.). Jakie inne umiejętności możesz wykorzystać podczas budowy kościoła lub 
innej pracy dla Boga? Czy wiesz, że oddajesz cześć Bogu, gdy pomagasz mu budować Kościół lub robisz dla 
Niego inne rzeczy? Zawsze pamiętaj, że... 

CZCZĘ BOGA, KIEDY WYKORZYSTUJĘ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA JEGO DZIEŁA. 
 
 
 
TEKST BIBLIJNY 

 
Podziel uczniów na 4 grupy. Każdej daj kartkę z jedną częścią tekstu: Niech grupy stoją daleko od siebie. Po kolei 
mówią fragmenty. Potem grupy zmieniają się kartkami. Kontynuuj, aż wszyscy nauczą się tekstu na pamięć. Na końcu 
niech wszyscy powiedzą tekst. 
 
Grupa 1  – „Służąc z życzliwością, 
Grupa 2  – jak Panu, 
Grupa 3  – a nie ludziom” 
Grupa 4  – Ef 6, 7. 
 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Przebieg Podsumowanie 

Poproś dziecko, aby odszukało słowo „rzemieślnik” w 
słowniku i przeczytało jego definicję. Powiedz: Nasza 
lekcja biblijna wspomina różnych rzemieślników i 
artystów. Niech dzieci przeczytają następujące wersety 
biblijne i wymienią typ rzemieślnika lub artysty, o którym 
mowa w każdym tekście: 
Wj 31, 1–4 złotnik 
Wj 31, 5 jubiler, rzeźbiarz 
Wj 31, 6–9 wytwórca namiotów, stolarz 
Wj 31, 10 krawiec 
Wj 31, 11 perfumiarz 

Zapytaj: Kto dał Besalelowi, Oholiabowi i innym 
robotnikom umiejętności bycia dobrym 
rzemieślnikiem? (Bóg). 
Kto tobie daje zdolności i błogosławi je? (Bóg). 
Jakie zdolności, dane Ci przez Boga, możesz użyć 
dla Niego? Wysłuchaj odpowiedzi. Czy pamiętasz, 
kiedy jedna z twoich umiejętności się poprawiła, 
kiedy użyłeś jej dla Boga? („Gram na pianinie na 
szkółce i jestem coraz lepsza” lub „Piszę listy, aby 
zachęcić ludzi i teraz jestem lepszym pisarzem” itd.). 
Powiedzmy nasze przesłanie: 

 
CZCZĘ BOGA, KIEDY WYKORZYSTUJĘ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA JEGO DZIEŁA. 

 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
TALENTOWA RULETKA I „DRZEWO UWIELBIENIA” 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

– butelka 
wody 
– „drzewo 
uwielbienia
” 
– małe 
karteczki 
papieru 
– ołówki 
– wstążki 
– nożyczki 
– Biblia 
 

Z wyprzedzeniem przygotuj „drzewo uwielbienia”. 
Może to być gałąź wbita w gips lub przyczepiona do 
wiadra albo kamienia lub duża roślina, która wygląda 
jak drzewo. 
Niech dzieci usiądą w kręgu. Umieść małą butelkę po 
napoju w środku kręgu. Powiedz: Z tą butelką 
zamierzamy zagrać w „talentowy obrót”. Obrócę tę 
butelkę, każda osoba, która zostanie wskazana 
przez butelkę, wymienia talent lub zdolność i 
mówi, jak można go użyć dla Boga. Możesz 
wspomnieć, jeśli chcesz, czym chciałbyś być, gdy 
dorośniesz. Gdy czas na tę czynność dobiegnie 
końca, należy zapytać również tych dzieci, które nie 
zostały wybrane przez butelkę. 

Powiedz: Izraelici złożyli swoje ofiary 
Bogu, aby zbudować Jego świątynię. 
To „drzewo uwielbienia” z wiszącymi 
„talentami i zdolnościami” będzie tu 
przez kilka tygodni, aby przypomnieć 
nam, że ofiarowaliśmy Bogu nasze 
talenty i zdolności. Kto daje nam nasze 
talenty i umiejętności? (Bóg). 
Przeczytajmy Wj 31, 1–3. Czytaj tekst na 
głos. Jaki jest następny krok po 
ofiarowaniu Bogu zdolności, które On 
nam daje? (Właściwe użycie go dla 
Niego). Jak 
wielu z was chce wielbić Boga, 
wykorzystując swoje zdolności? Jak 



Poproś dzieci, aby napisały to, o czym wspomniały na 
małych kartkach papieru. Powiedz im, żeby podpisali 
swoje kartki. Zwiń każdą z nich jak zwój i przewiąż 
kolorową wstążką. Następnie przymocuj do jednej z 
gałęzi „drzewa czci”. 

zamierzasz to zrobić teraz? Jak chcesz 
to zrobić, kiedy dorośniesz? (Wysłuchaj 
odpowiedzi). Powtórzmy nasze 
przesłanie: 

 
CZCZĘ BOGA, KIEDY WYKORZYSTUJĘ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA JEGO DZIEŁA. 
 
 
 

DZIELENIE SIĘ 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

– kształty 
zwierzątek, 
które można 
założyć na 
rączki 

W tygodniu zapytaj pastora, starszego zboru lub diakona, o 
drobne prace porządkowe, które trzeba wykonać wokół waszej 
kaplicy. Zrób listę tych rzeczy w widocznym miejscu. Nadaj 
temu tytuł „Niektóre sposoby wielbienia Boga moimi 
zdolnościami”. Pomysły: opróżnianie śmieci, zbieranie 
biuletynów i innych rzeczy po nabożeństwie, wyrywanie 
chwastów, odśnieżanie lub czyszczenie krzeseł. Zrób długą 
listę. 
Zapytaj dzieci, w których obszarach chciałyby wykorzystać 
swoje umiejętności, by oddać cześć Bogu. Zachęć dzieci, aby 
wybrały co najmniej jedno zadanie. 

Porozmawiajcie o tym, kiedy 
dzieci będą wykonywać 
wybrane zadania. Możesz 
także umówić całą grupę na 
robienie prac w niedzielę. 
Zapytaj: Co myślisz 
o wielbieniu Boga, używając 
swoich zdolności dla Jego 
kościoła? (Wysłuchaj 
odpowiedzi). Powiedzmy 
nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
CZCZĘ BOGA, KIEDY WYKORZYSTUJĘ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA JEGO DZIEŁA.  
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Pomódlcie się. 
 
 

  



MATERIAŁY DO WŁASNEGO STUDIUM: 

 

POMOC POTRZEBNA 

 

Ah Ming i Mei Li przytulili się przed iPadem taty. Oglądali wideo kogoś budującego wspaniale 
wyglądający dom z origami. Postępowali zgodnie z instrukcjami, krok po kroku i w końcu 
zbudowali piękny budynek! Niektóre rzeczy potrzebują wzoru, kierunku albo planu. Bóg wiedział, 
że Izraelici będą potrzebowali instrukcji, żeby zbudować przybytek, świątynię dla niego. 

 

Izraelitom trudno było opisać swoje uczucia radości i szczęścia! Bóg kochał ich tak bardzo, że 
chciał mieć dom w ich obozie! Nazwali Boży przybytek świątynią. Mogli rozmawiać z Bogiem w 
każdej chwili, tak jak my możemy. Ale Bóg wiedział, że to było ważne dla Izraelitów, aby mieć 
miejsce, gdzie mogliby się z nim spotkać 

Izraelici żyli w Egipcie tak długo, że wiedzieli więcej o egipskich bogach niż o prawdziwym żywym 
Bogu, który ich uratował. Bez przybytku byłoby im bardzo łatwo zapomnieć o Nim. Świątynia miała 
im przypominać, że Najwyższy jest z nimi cały czas. Każdy dał z siebie wszystko, co najlepsze dla 
domu Bożego. W zasadzie dali tak wiele, że Bóg powiedział do Mojżesza: „Powiedz im, żeby 
przestali. Mamy wystarczająco dużo, by zbudować dom Boży”. 

Bóg chciał, aby jego dom był wyjątkowy. Plan, który przekazał Mojżeszowi dla pracowników, miał 
wiele szczegółów. [Mojżesz trzyma w górze szkic przybytku]. Kiedy nadszedł czas, by wybrać, kto 
co zrobi, Bóg rozmawiał z Mojżeszem. „Wybrałem dwie specjalne osoby do pomocy w budowie – 
Besalela i Oholiaba. Besalel pochodzi z plemienia Judy. Oholiab pochodzi z plemienia Dan. 
Pobłogosławiłem tych ludzi w szczególny sposób. Dałem im umiejętności i dary, dzięki którym 
będą mogli pracować z wszystkimi rodzajami rzemiosła. Nikt nie będzie w stanie robić rzeczy 
lepiej niż oni. 

Będziesz potrzebował wielu innych wykwalifikowanych ludzi do pomocy przy budynku. Wszyscy 
pracujący przy budynku otrzymają dodatkowe błogosławieństwo. Sprawię, że ich talenty i 
zdolności staną się znacznie lepsze niż wcześniej. 

Pamiętaj, aby dopilnować wszystkich rzeczy, które ci pokazałem. Podążaj za wszystkimi moimi 
instrukcjami dotyczącymi Namiotu Zgromadzenia i wszystkich sprzętów w środku, włącznie z arką. 
Kiedy arka będzie gotowa, włóż do niej Dziesięć Przykazań”. 

Wszyscy pracowali razem. Szczęście wypełniło ich serca, gdy pracowali. Tak jak Bóg obiecał, 
pobłogosławił ich talenty i zdolności. 

Kiedy wykorzystujemy nasze talenty i zdolności dla Boga, On je pobłogosławi i ulepszy tak, jak 
błogosławił ludzi pracujących nad świątynią, Jego przybytkiem. 

 
  



 

ZADANIA DO WYKONANIA: 

 

Tekst źródłowy: Wj 31, 1–11; 36, 1–7; E.G. White, Prorocy i Królowie,  ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 40–41. 
Tekst pamięciowy: „Służąc z życzliwością, jak Panu, a nie ludziom” (Ef 6, 7). 
Przesłanie: CZCZĘ BOGA, KIEDY WYKORZYSTUJĘ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI DO WYKONYWANIA JEGO DZIEŁA.  
 
 
SOBOTA  
 

• Jeżeli to możliwe, pójdźcie na spacer i przyglądajcie się stworzeniom Bożym, próbując odgadnąć, jakie są ich specjalne 
umiejętności. Powiedz, jakich trzech nowych rzeczy nauczyłeś się podczas spaceru. Podziękujcie Bogu za nie.  

• Zaśpiewajcie „To Ojca mego świat” (pieśń nr 665 – Śpiewajcie Panu). 
• Przeczytajcie lekcję biblijną z tego tygodnia oraz tekst z 1 P 4, 10. O czym mówi ten tekst? 

 
NIEDZIELA  
 

• Przygotuj z rodziną ciasteczka. Użyj różnych kształtów foremek.  
• Porozmawiajcie o nauce płynącej z ciasteczek. (Każde ciasteczko jest inne, tak jak my jesteśmy inni. Różnimy się darami i 

zdolnościami danymi od Boga). 
• Przeczytaj Rzymian 12, 4–8. O czym mówi ten tekst?  
• Przeczytajcie tekst pamięciowy. Co on dla ciebie znaczy? Poproś Boga, by pomógł ci służyć Mu. 

 
PONIEDZIAŁEK  
 

• Przeczytajcie Wj 31, 1–11. 
• Wypiszcie wasze mocne strony. Jak możecie je wykorzystać na chwałę Bogu? (Mt 25, 40). 

Powiedz tekst pamięciowy. Podziękuj Bogu za Jego dary. 
 
WTOREK 
 

• Podczas rodzinnego nabożeństwa zapytaj rodziców o ich pracę. Jak się do niej przygotowywali? Jak Bóg ich do niej 
prowadził? Co im się w niej podoba? W jaki sposób ich praca pomaga Kościołowi Bożemu? Przeczytajcie razem  
Kol 3, 23. 

• Narysuj, co możesz zrobić dla Boga teraz? A na osobnej kartce, co możesz zrobić, jak dorośniesz. 
• Powiedz lub zaśpiewaj tekst pamięciowy. 

 
ŚRODA  
 

• Przeczytajcie pierwszą część Koh 9, 10. Co to oznacza? 
• Narysujcie/wklejcie (dowolną techniką) odcisk/ślad waszej dłoni na papierze. Dodaj napis do swojej pracy: Oddaję moje 

umiejętności i talenty Bogu. 
• Powiedz tekst pamięciowy. 
• Zaśpiewajcie pieśń. 

 
CZWARTEK 
 

• Przeczytaj Wj 36, 1. Umiejętności i talenty są ważne w Bożej pracy. Co jeszcze jest ważne?  
• Niech ktoś przeczyta ci następujące instrukcje: Stań w kwadracie zaznaczonym na podłodze. Skręć w lewo. Wykonaj 

cztery kroki do przodu. Skręć w prawo. Wykonaj dwa kroki naprzód. Skręć w prawo. Zrób jeden krok do przodu. Następnie 
wykonaj dwa kroki w bok w prawo. Następnie wykonaj trzy kroki do przodu. Skończyłeś w tym samym miejscu, w którym 
zacząłeś? Jeśli tak, postępowałeś zgodnie ze wskazówkami.  

• Proś Boga, aby zawsze pomagał ci podążać za Jego wskazówkami. 
 
PIĄTEK  
 

• Powiedz swoimi słowami lekcję z tego tygodnia. Jakich trzech nowych rzeczy się nauczyłeś?  
• Przeczytajcie: Pwt 6, 5; Rz 12, 1; Kol 3, 17. O czym mówią te wersety?  
• Zaplanujcie, jak wykorzystacie swoje zdolności w czasie jutrzejszego nabożeństwa? 
• Zaśpiewajcie pieśń. Podziękujcie Bogu za zdolności, którymi obdarzył Waszą rodzinę. 

 


