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PIERWSZE MIEJSCE 

 

ŹRÓDŁA: Księga Daniela 6, 1–16, E.G. White, Prorocy i królowie, s. 341-352, CHIW „Znaki Czasu”, 
Warszawa 2009. 

WERSET PAMIĘCIOWY „Trzy razy dziennie klękał na swe kolana, modlił się oraz wysławiał swojego Boga” (Dn 6, 10 NBG). 
 

PRZESŁANIE WIELBIĘ BOGA, KIEDY STAWIAM GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W MOIM ŻYCIU. 
 

CELE Dzieci: 
wiedzą, że prawdziwe oddawanie czci to stawianie Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
czują potrzebę, aby dawać Bogu pierwsze miejsce we wszystkim, każdego dnia.  
reagują, przeznaczając określony czas na modlitwę. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

 
 

 
 
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

Daniel był wierny Bogu w swojej pracy i w swoich nabożeństwach. Trzy razy dziennie klękał przy 
otwartym oknie skierowanym ku Jerozolimie i modlił się do Boga. Z powodu zazdrości niektórzy ze 
współpracowników Daniela spiskowali przeciwko niemu i szukali sposobu, aby się go pozbyć. 
Przekonali króla Dariusza, aby wydał dekret, że każdy musi oddawać cześć tylko królowi. Ale Daniel 
postawił Boga na pierwszym miejscu, więc nadal klękał i modlił się trzy razy dziennie, jak zawsze. 
 
UWIELBIENIA. 
Daniel postawił Boga na pierwszym miejscu. Bez względu na to, co się wydarzyło, nadal oddawał 
Bogu cześć. W ten czy inny sposób wszyscy stoimy dziś przed podobnymi decyzjami dotyczącymi 
naszej wiary. Niech Bóg pomaga nam stawiać Go zawsze na pierwszym miejscu. 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEKORACJA SALI 

Daniel pochodził z rodziny królewskiej (Dn 1, 3), a więc z plemienia Judy. Był on oczywiście młodym 
człowiekiem, gdy został wzięty do niewoli, a jego służba w obcych krajach trwała co najmniej 67 lat 
[Słownik Biblijny SDA, s. 263 (wersja ang.)]. W czasie omawianego w tej lekcji wydarzenia Daniel był 
staruszkiem w wieku około 70 lat. 
Górna komnata to mały pokój zbudowany na płaskim dachu bliskowschodniego domu. To chłodne i 
odosobnione miejsce było powszechnie używane do żałoby, modlitwy i nabożeństw. W literaturze 
rabinicznej jest nakaz mówiący, że Żydzi mieszkający za granicą podczas modlitwy muszą zwrócić 
się w stronę Ziemi Świętej, mieszkańcy Izraela w stronę Jerozolimy, a mieszkańcy Jerozolimy w 
stronę świątyni. Takie zwrócenie się w modlitwie w danym kierunku było starożytnym zwyczajem na 
Bliskim Wschodzie [The Interpeter’s Bible, (New York): Abingdon Press, 1956, tom 6, s. 442, 443]. 
 
Zobacz: Lekcja 5. 

 

  



PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

 
PRZYWITANIE 

 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, 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. 
Następnie poproś uczniów, aby rozpoczęli wybrane przez ciebie zajęcia wprowadzające. 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zajęcia, które najlepiej pasują do twojej grupy. 
 

A. GRA CIENI 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

- jasne 
prześcieradł
o i latarka 

Przed zajęciami powieś prześcieradło 
lub poproś dwie wysokie osoby, aby 
podniosły prześcieradło do góry. 
Poproś trzech wolontariuszy, aby poszli 
za prześcieradło i uklękli tak jak do 
modlitwy. Poświeć latarką, aby cienie 
ochotników pokazały się na 
prześcieradle i poleć pozostałym 
dzieciom, aby zgadywały, kim są te 
osoby. Następnie przesuń 
prześcieradło na bok i pokaż, kto tam 
był. 

Zapytaj: Czy czułeś, że chowałeś się przed klasą, kiedy 
byłeś za prześcieradłem? (Tak; nie z powodu światła). 
Czy kiedykolwiek próbujesz się ukrywać, kiedy się 
modlisz? Jeśli tak, to dlaczego? (Ludzie mogą myśleć, 
że jestem dziwny, nie chcę zwracać na siebie uwagi). O 
czym powinieneś pamiętać, gdy czujesz się nieswojo, 
modląc się, gdy inni są w pobliżu? Usłyszymy o kimś 
w naszej dzisiejszej historii lekcji, kto nie krył się, kiedy 
się modlił, choć mógł stracić życie. Pokazał, że 
postawił Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. I 
takie jest nasze przesłanie na dziś: 

 
WIELBIĘ BOGA, KIEDY STAWIAM GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W MOIM ŻYCIU. 
Powtórzmy to razem. 
 

B. WYŚCIG 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- dwie małe piłeczki 
lub kulki z waty na 
dwóch łyżkach  
- niebieska wstążka 
z napisem 
„Pierwsze miejsce” 
- kolejna wstążka z 
napisem „Świetna 
robota!” lub 
„Dziękujemy za 
próbę!” 

Wybierz dwie drużyny i rozegraj wyścig 
sztafetowy na jeden z poniższych 
sposobów: Umieść piłeczkę lub kulkę z waty 
na łyżce dla każdej drużyny. Pierwszy 
członek drużyny umieszcza sobie łyżkę pod 
podbródkiem i trzyma nim łyżkę tak, aby 
piłeczka nie spadła. W ten sposób musi 
dojść na drugi koniec pomieszczenia i 
wrócić. Następnie przekazuje łyżkę 
następnej osobie w drużynie, która robi to 
samo (i tak kolejno robi cały zespół). 
Drużyna, która skończy wyścig jako 
pierwsza, otrzymuje niebieską wstążkę 
„Pierwsze miejsce”. 
 

Powiedz: Wszyscy dobrze się spisaliście, 
grając razem. Drużyna, która zdobyła 
pierwsze miejsce, dołożyła wszelkich 
starań, aby zdobyć odznakę „Pierwszego 
miejsca” (wręcz wstęgę drużynie). Druga 
drużyna również zasługuje na wstęgę za 
dobry wynik i za to, że podjęła próbę (podaj 
drugą wstęgę tej drużynie). Zapytaj: Jak się 
czułeś, gdy twój zespół nie zajął 
pierwszego miejsca? Jak myślisz, jak Bóg 
czuje się, kiedy nie jest pierwszy w 
naszym życiu? (Smutny; naprawdę chce się 
do nas zbliżyć, bo nas kocha). Dzisiejsze 
przesłanie mówi, że: 

 
WIELBIĘ BOGA, KIEDY STAWIAM GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W MOIM ŻYCIU. 
 

C. WYBORY 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- jedno duże pudełko z kilkoma 
drobiazgami lub małymi 
zabawkami, niektóre z nich niech 
będą używane, zepsute lub 
uszkodzone, 
- małe pudełko z zawiniętymi w 
folię lub nowymi ciekawymi, 

Owiń duże pudełko papierem 
ozdobnym. Dodaj kokardę. Małe 
pudełko owiń zwykłym papierem 
pakowym. Zapytaj klasę, które pudełko 
wybierze (każde dziecko zaznacza 
swoją odpowiedź na kartce z polem 
wyboru). Większość dzieci 

Zapytaj: Czy byłeś zaskoczony tym, 
co zobaczyłeś w środku? (Tak, nie). 
Czy wolałbyś dokonać innego 
wyboru? (Tak, nie przejmuję się itp.). 
Czasami nasze wybory nie okazują 
się najlepsze, czyż nie? Ale nigdy 
nie możemy się mylić, kiedy 



małymi zabawkami (np. małe 
nakręcane zabawki, pachnące 
gumki lub ołówki, piękne ręcznie 
wykonane przedmioty itp.) 
- papier ozdobny  
- zwykły papier pakowy 
- jedna kokarda samoprzylepna 
 

prawdopodobnie wybierze największe 
i najpiękniejsze pudełko. Po dokonaniu 
wyboru otwórz pudełka, niech dzieci 
odkryją, że najpiękniejszy prezent był 
w mniejszym, mniej atrakcyjnym 
pudełku. 
 

decydujemy się oddawać cześć 
Bogu. Wybierz Jezusa i umieść Go 
na pierwszym miejscu w swoim 
życiu. Dzisiejsze przesłanie mówi, 
że: 
 
 
 

 
WIELBIĘ BOGA, KIEDY STAWIAM GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W MOIM ŻYCIU. Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 
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. 
 
PIEŚŃ 
Zaśpiewajcie kilka wybranych pieśni związanych z tematem lekcji. Propozycje: 

„Czyń jak Daniel” (pieśń nr 436 – Śpiewajmy Panu) 
„Czyń tak, jak kwiatki” (pieśń nr 624 – Śpiewajmy Panu) 
„Siła modlitwy” (pieśń nr 385 – Śpiewajmy Panu) 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 

WSTĘP DO DARÓW  
Powiedz: Czy Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, jeśli chodzi o pieniądze? Składanie darów jest 
aktem uwielbienia. 
 
DARY 
 
MODLITWA  
Śpiewajcie pieśń „Siła modlitwy”. Daj dzieciom kartki papieru. Poproś, aby narysowały lub zapisały na kartce, o co 
chciałyby się modlić. Powiedz: „Możemy się modlić do Boga w każdej chwili o cokolwiek. Przeznaczając specjalny czas 
na modlitwę, np. rano, w południe czy wieczorem, pamiętamy o tym, żeby Bóg był dla nas najważniejszy. Czy modlicie 
się trzy razy dziennie? Módlmy się teraz o prośby zawarte na waszych kartkach. 

 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Kiedy mówisz:    Twoi uczniowie:  
Daniel    wstają.  
satrapowie  potrząsają głową na „nie” 
król    salutują. 

Przećwicz kilka razy, zanim opowiesz historię tak, aby dzieci czuły się komfortowo podczas wykonywania powyższych 
czynności. 
 

 
Kiedy oddajemy cześć Bogu, naprawdę 

mówimy: „Panie, kocham Cię”. Jest wiele sposobów, 
aby to zrobić. Daniel [wstańcie] wiedział, jak oddawać 
cześć Bogu. Wiedział, że chce stawiać Boga na 
pierwszym miejscu w każdej minucie, codziennie. 

Wszystko działało jak w zegarku. Najpierw 
rano, potem w południe, na koniec tuż przed pójściem 
spać Daniel [wstańcie] otwierał okno na górze i modlił 
się. Nie miało znaczenia, kto go zobaczył. Nie miało 
znaczenia, czy były inne rzeczy, które trzeba było 
zrobić. Daniel [wstańcie] modlił się zawsze. Zawsze! 
Bóg był jego najlepszym przyjacielem, a Daniel 

[wstańcie] upewnił się, że jego czas z Bogiem był 
najważniejszą porą dnia. Ludzie, którzy lubili Daniela 
[wstańcie], wiedzieli o jego szczególnym czasie 
modlitwy. Ludzie, którzy go nie lubili, również o tym 
wiedzieli. 

Kiedy król [zasalutuj] Dariusz przejął Babilon, 
potrzebował ludzi, którzy mieliby zajmować się 
poszczególnymi częściami królestwa, więc mianował 
120 satrapów [potrząśnijcie głową na „nie”]. Potem 
postawił trzech ministrów nad tymi satrapami 
[potrząśnijcie głową na „nie”]. Daniel [wstańcie] był 
jednym z ministrów. Niedługo król [zasalutuj] Dariusz 



planował nawet postawić Daniela [wstańcie] na czele 
dwóch pozostałych ministrów, ponieważ wykonywał 
swoją pracę tak dobrze. Plan ten sprawił, że 
satrapowie [potrząśnijcie głową na „nie”] i ministrowie 
zazdrościli mu. Bardzo mu zazdrościli. Byli tak 
zazdrośni, że dzień po dniu szukali czegoś, 
czegokolwiek, na temat Daniela [wstańcie], aby mogli 
naskarżyć na niego królowi [zasalutuj].  
– Nie mogę w to uwierzyć – jeden z satrapów 
[potrząśnijcie głową na „nie”] oburzył się. – Jest lojalny, 
uczciwy, wierny – nie ma go o co oskarżyć. Nie mogę 
go znieść!  
– Spójrzcie, on się teraz modli – narzekał ktoś inny.  
– Ach, to może być właśnie to, czego szukamy! 
Posłuchajcie mojego planu.  
Trzeci z satrapów [potrząśnij głową na „nie”] po cichu 
opowiedział innym swój plan.  

Mężczyźni pospieszyli do pałacu króla 
[zasalutuj] Dariusza. Powiedzieli:  
– O, wielki i potężny królu! Mamy plan, aby cię 
uhonorować! Chcemy stworzyć nowe prawo, które 
mówi, że nikt nie może modlić się do nikogo poza tobą 
przez 30 dni. 

Królowi [zasalutuj] spodobał się ten pomysł. 
Był on wielkim królem [zasalutuj]. Myślał, że powinien 

być czczony. Zastanawiał się nad tym przez chwilę, a 
następnie zapytał:  
– Co zrobić, jeśli ktoś nie będzie przestrzegał tego 
prawa?  
– Hmmm – jego doradcy udawali, że zastanawiają się 
nad tym, choć już wiedzieli, jakiej kary chcieli dla 
Daniela [wstańcie]. – A może rzucimy takie osoby na 
pożarcie lwom? 

Król [zasalutuj] początkowo był zaskoczony, 
ale ostatecznie postanowił zgodzić się na ten plan.  

Prawo zostało uchwalone i Daniel [wstańcie] 
wiedział o tym. Wiedział, dlaczego satrapowie poprosili 
o takie prawo. Ale nie było prawa, które człowiek mógłby 
ustanowić, żeby zmieniło miłość Daniela do Boga lub 
jego zwyczaj oddawania Mu czci. Trzy razy dziennie 
modlił się przy oknie.  

A co z tobą? Uwielbianie Boga oznacza 
stawianie Boga na pierwszym miejscu w twoim życiu. 
Daniel [wstańcie] był zdeterminowany, aby nadal czcić 
Boga, bez względu na to, co się działo. My również 
możemy oddawać cześć Bogu, dając Mu pierwsze 
miejsce we wszystkim, co dzisiaj będziecie robić. Niech 
nic wam nie przeszkadza w wiernym oddawaniu Mu 
czci, tak jak czynił to Daniel [wstańcie].  

 
 

 
PODSUMOWANIE 
 
Zapytaj: Dlaczego oddajemy cześć Bogu? (Aby powiedzieć Mu, że Go kochamy najlepiej, jak potrafimy). Jak możemy 
to zrobić? (Rozmawiaj z Nim w modlitwie, studiuj Jego Słowo, często myśl o Nim, mów o Nim, przestrzegaj Jego zasad, 
okazuj cześć i szacunek w Jego Kościele). Co zrobisz, jeśli będziesz kuszony, aby dokonać niewłaściwego 
wyboru? Jak się czujesz, gdy Bóg jest pierwszy w twoim życiu? (Znacznie lepiej). Powiedzmy razem nasze 
dzisiejsze przesłanie: 
 
WIELBIĘ BOGA, KIEDY STAWIAM GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W MOIM ŻYCIU. 
 
 
 
 
TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 

- papierowy 
zegar z 
ruchomymi 
wskazówkami 
- marker 

Zapisz wiersz pamięciowy wielkimi literami na tarczy zegara.  
Ustawiaj wskazówki zegara na różnych godzinach. Za każdym razem pytaj dzieci, co robią w danym 
czasie. Powiedz: „Daniel modlił się do Boga trzy razy dziennie. Możemy się modlić w każdej 
chwili i w każdym miejscu. Dobrym pomysłem jest jednak wyznaczanie pewnych godzin 
modlitwy każdego dnia. Kiedy zazwyczaj modlicie się i czcicie Boga? Zachęć dzieci do 
wspólnego przeczytania wersetu pamięciowego.  
Utwórz trzy grupy. Przypisz każdej grupie jedną część wiersza pamięciowego. Poproś, aby grupy 
usiadły w większych odległościach. Poczekaj, aż zapamiętają swoje zdanie. Następnie poproś 
każdą z grup, aby kolejno wypowiadała swoją część, aż wszyscy zapamiętają całość wersetu. 
 
Części: 
Grupa 1: Trzy razy dziennie 
Grupa 2: klękał na swe kolana, modlił się  
Grupa 3: oraz wysławiał swojego Boga  
Wszystkie: Daniel 6, 10 

 
 
 
 
 
 



STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

- Biblia 
- papier 

Przygotuj wcześniej 16 kawałków 
papieru. Napisz jeden z 16 wersetów 
z Księgi Daniela 6, 1–16 na każdym z 
kawałków. Daj każdemu dziecku po 
kartce i pozwól po kolei znajdować i 
czytać wersety. (Mała grupa: każde 
dziecko dostaje więcej niż jeden 
werset.) 

Zapytaj: Który werset zawiera sekret sukcesu i odwagi 
Daniela? (Dn 6, 10). Jak byś się czuł, gdyby ktoś ci 
powiedział, że umrzesz, kiedy będziesz modlił się do Boga? 
(Strach, niepewność itp.). Kto będzie z tobą w strasznych 
chwilach? (Przeczytaj głośno Księgę Izajasza 41, 10). Pomyśl 
o tym, ile czasu spędzasz z Bogiem każdego dnia? Czy On 
jest naprawdę na pierwszym miejscu w twoim życiu? (Poproś 
dzieci, aby odpowiedziały cicho, w myślach). Powiedzmy razem 
nasze przesłanie: 

 
WIELBIĘ BOGA, KIEDY STAWIAM GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W MOIM ŻYCIU. 
 
 
ZASTOSOWANIE 

NIEBIESKA WSTĄŻKA DLA BOGA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

- niebieski 
papier 
- ołówki lub 
długopisy 
- nożyczki 

Zapytaj każde dziecko, w której dziedzinie 
życia odczuwa potrzebę, aby Bóg był na 
pierwszym miejscu. Pomocne będzie, jeśli 
podasz przykład z własnego życia (np. 
Chcę, aby Bóg był pierwszy w moim 
dzisiejszym przemówieniu). Przy pomocy 
niebieskiego papieru, każde dziecko niech 
zrobi „niebieską wstęgę” i napisze na niej 
słowa:  
„W [tej części ich życia, w której chcą, aby 
Bóg był pierwszy] stawiam Boga na 
pierwszym miejscu”. 

Powiedz: Codziennie musimy dokonywać wyborów! 
Niektóre z nich są trudne. Jeśli pierwszą rzeczą, którą 
robisz, jest zapytanie Boga, jaka jest Jego wola, On 
pomoże ci dokonać dobrego wyboru.  
Zapytaj: Czy ktoś z was pamięta taki moment, w którym 
postawił Boga na pierwszym miejscu, dokonując 
jakiegoś wyboru? Co się stało? Jak się czujesz, gdy 
stawiasz Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu? 
(Nie martwię się, cieszę się, jestem spokojna/y). Niech 
każde dziecko znajdzie partnera do modlitwy i modli się o 
to, co napisało sobie nawzajem na niebieskiej wstążce. Po 
modlitwie powiedzcie przesłanie razem: 

 
WIELBIĘ BOGA, KIEDY STAWIAM GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W MOIM ŻYCIU. 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
MODLITWA NIEBIESKIEJ WSTĄŻKI 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

- niebieski 
papier 
- ołówki  
- nożyczki  

Opisz zdarzenie, w którym Bóg z mocą 
odpowiedział na jedną z twoich modlitw o 
przewodnictwo lub ochronę. Poproś dzieci, aby 
zrobiły kolejną niebieską wstążkę z papieru na tyle 
dużą, aby zmieściła tabelkę modlitewną na kolejny 
tydzień. 
Powiedz: Zrób tabelkę modlitewną na wstążce, 
z miejscem na zapisanie określonego czasu i 
osoby, za którą zamierzasz modlić się każdego 
dnia w tym tygodniu. Módlcie się, aby osoba na 
waszej liście uczyniła Boga pierwszym w ich 
życiu. Staraj się robić coś miłego, jeśli to 
możliwe, dla osoby, za którą się modlisz. 
Pozyskiwanie innych dla Boga jest jednym ze 
sposobów na postawienie Go na pierwszym 
miejscu w twoim życiu. 

Zapytaj: Czy umieściłeś kogoś w swojej 
tabelce codziennej modlitwy? Kiedy 
zamierzasz się modlić za tych ludzi? Jeśli nie 
będziesz miał czasu na modlitwę, co 
zrobisz? (Znajdę jakoś czas, nawet jeśli coś 
innego będzie musiało poczekać, bo Bóg jest 
pierwszy).  
Jak się czujesz, kiedy wiesz, że ktoś modli 
się za ciebie? (Dużo to dla mnie znaczy, czuję 
się bezpieczniejszy, wdzięczny). Bóg będzie 
cię błogosławił, kiedy będziesz się modlić za 
wybraną osobą w tym tygodniu. Modlitwa za 
innych jest jednym ze sposobów na 
stawianie Boga na pierwszym miejscu w 
swoim życiu. Powiedzmy jeszcze raz 
dzisiejsze przesłanie: 

 
WIELBIĘ BOGA, KIEDY STAWIAM GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W MOIM ŻYCIU. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
Zaśpiewajcie pieśń. Módlcie się, aby wszyscy w klasie stawiali Boga na pierwszym miejscu. 
  



Tekst źródłowy: Księga Daniela 6, 1–16, E.G. White, Prorocy i Królowie, s. 341-352, CHIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009. 
Tekst pamięciowy: „Trzy razy dziennie klękał na swe kolana, modlił się oraz wysławiał swojego Boga”(Daniel 6, 10 NBG). 
Przesłanie: WIELBIĘ BOGA, KIEDY STAWIAM GO NA PIERWSZYM MIEJSCU W MOIM ŻYCIU. 
 

ZADANIA DO WYKONANIA DLA RODZIN 
 

Sobota  

● Wybierz się wraz z rodziną na spacer na łono natury. Zatrzymajcie się i przeczytajcie lekcję razem.  
● Przeczytajcie wspólnie fragment z Księgi Daniela 6, 10. Odszyfruj odpowiedź: Zwycięzcą został Daniel, ponieważ . NO 

ŁTSAOPIW GBOA AN SZPIWYMER USCIEMJ! Twoja odpowiedź: 
____________________________________________________________________________ 

● W naturze jest owad, który wydaje się często się modlić. Przeczytaj o modliszce w książkach przyrodniczych lub 
encyklopedii. Powiedz rodzinie, czego się nauczyłeś.  

Niedziela  

● Na rodzinnym nabożeństwie przeczytaj i przedyskutuj fragment z Księgi Daniela 6, 1–10. Pokaż rodzinie swoją tabelkę 
modlitewną ze szkoły sobotniej (lub zrób tabelę z podziałem na dzień, czas i osobę, za którą chcesz się modlić w tym 
tygodniu). Umieść ją na drzwiach sypialni. Pamiętaj, aby modlić się codziennie.  

● Wpisz liczby 1-12 wokół papierowego talerza, aby wyglądały jak zegar. Zrób i zamontuj wskazówkę godzinową i minutową. 
Ustaw je na konkretnej godzinie, o której będziesz się modlić każdego dnia w tym tygodniu. Przepisz wiersz pamięciowy na 
tarczę zegara.  

Poniedziałek  

● Podczas nabożeństwa rodzinnego przeczytaj i omów fragment z Księgi Daniela 6, 11–16. Poproś rodzinę, aby opowiedziała 
o tym, kiedy byli w tarapatach i jak Bóg odpowiedział na ich modlitwy.  

● Naucz rodzinę wersetu pamięciowego.  
● Śpiewajcie pieśń „Siła modlitwy” (pieśń nr 385), a następnie módlcie się razem. Dziękujcie Bogu za słuchanie i odpowiadanie 

na modlitwy.  

Wtorek  

● Skorzystaj z Biblii, aby odpowiedzieć na poniższe pytania dotyczące czasu wielbienia Boga:  

1. Kiedy Paweł powiedział, że powinniśmy się modlić? (1 Tes 5, 17) Co to oznacza? Zapytaj rodzinę.  

2. Kiedy modlił się Dawid? (Ps 55, 17). 

3.  Kiedy modlił się Jezus? (Łk 6, 12, Mk 1, 35).  

4.   Kiedy modlił się Daniel? (Powiedz swój werset pamięciowy).  

5.   Kiedy wy się modlicie?  

Środa  

● W czasie nabożeństwa poproś każdą osobę o narysowanie obrazka samego siebie wykonującego następujące czynności: 
jedzenie, chodzenie do szkoły lub pracy, modlitwa, praca w domu, odpoczynek. 

● Wytnij swoje obrazki i ułóż je w takiej kolejności, w jakiej wykonujesz te czyności codziennie. Czy stawiasz Boga na 
pierwszym miejscu?  

● Przeczytaj wspólnie fragment z Ewangelii Mateusza 6, 33. Zaśpiewajcie pieśń.  
● Powiedzcie wspólnie cały werset pamięciowy. Pokaż swoją tabelkę modlitwy, a następnie módlcie się razem.  

 

Czwartek  

● Poproś rodzinę, aby wyrecytowała wiersz pamięciowy. Narysuj na kartce papieru okno (o wysokości około 15 centymetrów 
na około 8 cm szerokości). Wytnij to okno tak, aby się otworzyło. Na innej kartce narysuj obraz Daniela klęczącego w 
modlitwie. Przyklej ten papier do pierwszego, aby obraz Daniela modlącego się był za otwartym oknem. O co modlił się 
Daniel, gdy klękał przy otwartym oknie? Przeczytaj fragment z Księgi Daniela 9, 1–3.  

● Zaśpiewajcie wybraną pieśń o modlitwie, a następnie módlcie się za ludzi wpisanych do waszej tabelki modlitewnej.  

Piątek  

● Odczytajcie wspólnie fragment 1 Księga Samuela 2, 2. Pomóż swojej rodzinie napisać modlitwę uwielbiającą Boga. Powiedz 
Bogu, że On jest numerem jeden w twoim życiu. Módlcie się za ludzi z waszej tabelki modlitewnej.  

● Powtórz swój werset pamięciowy i wspólnie zaśpiewajcie pieśń na chwałę Bogu.  

 


