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KOLEJNE NOWE PRAWO 
 

ŹRÓDŁA: Księga Daniela 6, 25–28; E.G. White, Prorocy i Królowie, s. 350-352, CHIW „Znaki Czasu”, 
Warszawa 2009. 

WERSET PAMIĘCIOWY „On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki” (Dn 6, 27). 

PRZESŁANIE KIEDY WIELBIĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 
 
Dzieci: 

CELE wiedzą, że nasze uwielbienie Boga może poprowadzić innych do Niego. 
czują pewność, że Bóg zbawia, żyje, jest prawdziwy, wszechmocny, kochający i wieczny. 
reagują, wielbiąc Boga publicznie oraz w zaciszu własnego domu. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ 

 
 

 
TA LEKCJA JEST NA 

TEMAT 

Kiedy Daniel zostaje wyprowadzony z jaskini lwów, nie widać na nim żadnych obrażeń. Król Dariusz 
nie może wyjść ze zdumienia i decyduje, że Bóg Daniela powinien być jego Bogiem i Bogiem 
wszystkich jego ludzi. Wydaje więc nowy dekret i rozsyła go po całym swoim królestwie, wskazując 
Boga Daniela jako tego, którego powinni czcić. 
 
UWIELBIENIA. 
Wierność Daniela w wielbieniu Władcy Wszechświata sprawiła, że ówczesny władca ziemskiego 
świata i wszyscy jego poddani uznali potęgę i moc Boga i również zaczęli oddawać Mu cześć. Nawet 
dzisiaj, kiedy otwarcie i bez wstydu uwielbiamy Boga, ukazując jego miłość i moc objawioną w naszym 
życiu, możemy w ten sposób przyciągnąć do Niego nasze otoczenie. 

 
POGŁĘBIENIE WIEDZY 

NAUCZYCIELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DEKORACJA SALI 

 
Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem jak przed przyjacielem. Nie czynimy tego po to, aby Bóg 
poznał, jakimi jesteśmy, lecz abyśmy potrafili Go przyjąć. Modlitwa nie sprowadza Boga do nas, ale 
podnosi nas do Niego. (…) 
Choćbyśmy nie od razu otrzymali to, o co prosimy, nie możemy przestać wierzyć, że Pan wysłuchuje 
i odpowiada na nasze prośby. Jesteśmy tak omylni i krótkowzroczni, że czasami prosimy o coś, co 
nie będzie dla nas błogosławieństwem. Wtedy nasz Niebiański Ojciec w miłości odpowiada nam, 
dając to, co będzie dla nas najwyższym dobrem, to, czego sami zapragnęlibyśmy, gdyby przez Boga 
oświecone nasze oczy mogły ujrzeć rzeczy takimi, jakimi są rzeczywiście. Choć wydaje się, że 
modlitwy nasze nie zostały wysłuchane, musimy trzymać się obietnicy; bowiem z pewnością czas 
odpowiedzi nadejdzie i otrzymamy wówczas błogosławieństwo najbardziej nam potrzebne (E.G. 
White, Droga do Chrystusa, s. 115, 119-120, CHIW „Znaki Czasu”, Warszawa 1998). 
Daniel był człowiekiem modlitwy i był oddany Bogu. Kiedy został rzucony do lwiej jamy, musiał się 
zastanawiać, jaki był Boży plan, ale jego doświadczenie polegało na doskonałej wspólnocie z Bogiem 
i zaufaniu Mu. 
 
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. 
Niech rozpoczną realizację wybranych zajęć wprowadzających. 
 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zajęcia odpowiednie dla swojej grupy: 
 

A. PALUSZKOWE MARIONETKI 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

- papier 
techniczny 
- nożyczki 
- klej  
- kredki 
 

Powiedz: Stwórzmy paluszkowe marionetki, których użyjemy podczas 
naszej historii biblijnej: Jeden ludzik to Daniel, drugi to król Dariusz, 
a trzeci to lwy. Utwórz trzy grupy i przydziel każdej zadanie wykonania 
jednego z ludzików. Pokazuj krok po kroku proces wykonania ludzika. Oto 
jak należy to zrobić: 

1. Narysuj owalny kształt na kartce papieru (pokaż, jak to zrobić). 
To będzie twarz ludzika. Upewnij się, że owal będzie takiego 
rozmiaru, aby dobrze ułożył się na palcu. (Zobacz ilustrację). 
(Dołożyć ilustrację!) 

2. Zrób prostokątne, długie paski wystające z lewej i prawej 
strony owalu z twarzą (zobacz ilustrację i odtwórz ją na tablicy). 
(Dołożyć ilustrację!)Owiń paski wokół palca i przytnij tak, aby 
pasowały. Sklej. Teraz trzeba tylko wykończyć marionetki. 

3. Daniel – narysuj na owalu twarz z siwą brodą. Dodatkowo 
stwórz nakrycie głowy i doklej je do owalu z twarzą. Dariusz – 
narysuj twarz i dodatkowo koronę, którą wytniesz i przykleisz 
do owalu z twarzą. Lwy – narysuj głowę lwa. Możesz dokleić 
wokół głowy żółtą włóczkę lub sznurek imitujący grzywę. 

Przeznacz odpowiednią 
ilość czasu na 
odpowiedzi po 
postawieniu pytań: O 
kim jest dzisiejsza 
lekcja biblijna? (Daniel, 
król Dariusz, lwy). 
Dlaczego zrobiliśmy te 
marionetki? Zreferuj 
dotychczasową historię i 
powiedz: Na dzisiejszej 
lekcji dowiemy się, co 
się stało, kiedy Daniel 
wydostał się z jaskini 
lwów. Historia Daniela 
uczy nas czegoś 
ważnego. Nasze 
przesłanie na dzisiaj 
jest następujące: 

 
KIEDY WIELBIĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 
Powtórzmy to razem 
Poproś dzieci o odłożenie ludzików w bezpieczne miejsce do czasu rozpoczęcia historii. 
 
 

B. OCHRONA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- ciepłe kurtki 
- rękawiczki 
- parasolki 
- woda w 
spryskiwaczu 
- Biblia 

Spryskaj parasolkę wodą i 
zapytaj, czemu osoba, która 
znajdzie się pod parasolką, 
nie stanie się mokra. (Jest 
chroniona). Nałóż kurtkę, 
rękawiczki i inne ubrania 
przeciwdeszczowe i 
opowiedz, w jaki sposób 
chronią one przed 
zmoknięciem. 

Powiedz: W czym są podobne te przedmioty do Bożej miłości? 
(Chronią nas). Kiedy jesteśmy pod Bożą ochroną jesteśmy 
bezpieczni. Czemu więc spotykają nas złe rzeczy, kiedy kochamy 
Boga? (Zaczekaj na odpowiedzi). Czasem szatan jest przyczyną 
złych wydarzeń w naszym życiu, ale Bóg może obrócić to zło w 
dobro, tak jak zrobił to w przypadku Daniela. Przeczytajmy List do 
Rzymian 8, 28. Jakie odczucia wzbudza w was ten werset? (Nie boję 
się tego, co może zrobić mi Szatan). Bóg dba o to, aby rzeczy toczyły 
się w dobrym kierunku. Jezus się nami zaopiekuje. Bóg pomoże 
nam w ciężkich chwilach, tak jak zrobił to dla Daniela. Wielbijmy i 
chwalmy Pana, ponieważ: 

 
KIEDY WIELBIĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 
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 przywitaj wszystkich gości. 
 
PIEŚŃ 
Zaśpiewajcie kilka wybranych pieśni związanych z tematem lekcji. Propozycje: 

„Czyń jak Daniel” (pieśń nr 436 – Śpiewajmy Panu) 
„Dzieci, chwalcie Zbawcę” (pieśń nr 606 – Śpiewajmy Panu) 
„Chwalę Ciebie, Panie” (pieśń nr 66 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenia 

WSTĘP DO DARÓW  
Powiedz: Składanie darów to jeden ze sposobów wielbienia Boga i okazania mu naszej miłości. Nasze pieniądze 
pomagają opłacić sposoby dotarcia do tych, którzy Go jeszcze nie znają i nie widzieli jeszcze Jego miłości i 
mocy. 
 
DARY 
 
MODLITWA  
 

Materiały Przebieg 

- paski papieru w dwóch 
kolorach o wymiarach 
2,5 x 25 cm 
- ołówki 
- klej lub zszywacz 

Daj każdemu dziecku po dwa paski papieru w różnych kolorach. Poproś je, aby napisały 
na jednym pasku intencję modlitewną, a odpowiedź na modlitwę na drugim. Takie paski 
mogą zostać sklejone i stworzyć razem łańcuch modlitw. Pokaż ten łańcuch, aby inni 
mogli zobaczyć Bożą miłość i moc. 

 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 
PRZYGOTOWANIE 
 
Przybory: Paluszkowe marionetki reprezentujące Daniela, króla Dariusza i lwy; jaskinia lwa zrobiona z dużych pudeł 
albo koc rozwieszony na krzesłach. 

Nagraj wcześniej męski głos wypowiadający słowa króla Dariusza: „Och, Danielu, jestem taki szczęśliwy, że 
jesteś cały. Nigdy nie byłem świadkiem takiego cudu. To niezwykłe, niesamowite! Twój Bóg ocalił cię, bo Mu zaufałeś. 
Wrócę do pałacu i natychmiast wprowadzę nowe prawo. Twój Bóg jest jedynym Bogiem!” 

Odtwórz to nagranie we właściwym momencie historii.  
 

Kiedy mówisz: 
Daniel:    Dzieci unoszą palec z wizerunkiem Daniela. 
Dariusz, król:  Dzieci unoszą palec z Dariuszem. 
lwy:    Dzieci unoszą palec i wydają z siebie ryk. 

 
Jeśli to możliwe i się zmieścicie, to usiądźcie razem w „jaskini lwa” w trakcie opowiadania historii. 
 
 

OPOWIEDZENIE HISTORII 

– Zobaczcie! On nawet nie ma zadrapania! 
– Nie mogę w to uwierzyć! Te lwy [unieście palec z wizerunkiem lwa do góry, zaryczcie] powinny go rozedrzeć na 
kawałki! 
– To niesamowite! Musiał wydarzyć się jakiś cud! 
Strażnicy byli tak zszokowani, że Daniel [unieście palec z wizerunkiem Daniela] nadal żył po nocy spędzonej w jamie z 
lwami [unieście palce z wizerunkiem lwa, zaryczcie], że wszyscy zaczęli się przekrzykiwać. 



 
Dariusz [podnieście palce z wizerunkiem Dariusza] powiedział [odtwórz nagranie ze słowami Dariusza]:  

– Och, Danielu, jestem taki szczęśliwy, że jesteś cały. Nigdy nie byłem świadkiem takiego cudu. To niezwykłe, 
niesamowite! Twój Bóg ocalił cię, bo Mu zaufałeś. Wrócę do pałacu i natychmiast wprowadzę nowe prawo. Twój Bóg 
jest jedynym Bogiem! 
 

Kiedy wrócili do pałacu, król [podnieście palce z wizerunkiem Dariusza] ustanowił nowy dekret : 
– Pokój Wam, moi ludzie – powiedział. – Dzisiaj ustanawiam nowe prawo obowiązujące w całym królestwie. Każdy 
człowiek, kobieta i mężczyzna, chłopiec i dziewczynka, powinien od teraz okazywać szacunek Bogu Daniela [unieście 
palec z wizerunkiem Daniela]. On bowiem jest żyjącym Bogiem, a jego królestwo jest wieczne. On ratuje i zbawia 
człowieka, a jego cuda są wszędzie. Bóg Niebios jest tym, który wybawił Daniela [unieście palec z wizerunkiem Daniela] 
z mocy lwów [unieście palce z wizerunkiem lwa, zaryczcie]. 
 

Posłańcy roznosili wieści o nowym prawie po całym królestwie. Wszyscy, wszędzie w królestwie dowiedzieli się 
o niezwykłym cudzie, jaki wydarzył się tej nocy, kiedy Daniel [unieście palec z wizerunkiem Daniela] przebywał z lwami 
[unieście palce z wizerunkiem lwa, zaryczcie]. Ponieważ Daniel [unieście palec z wizerunkiem Daniela] był wierny Bogu, 
król [podnieście palce z wizerunkiem Dariusza] sam poznał moc Boga. Król Dariusz [podnieście palce z wizerunkiem 
Dariusza] poprowadził swój lud do wiary i oddawania czci Bogu. Daniel [unieście palec z wizerunkiem Daniela] otrzymał 
swoją posadę z powrotem i znów służył królowi [unieście palec z wizerunkiem Dariusza]. 
 
Bóg mógł uratować Daniela [unieście palec z wizerunkiem Daniela], zanim ten został wrzucony do jaskini lwów 
[unieście palce z wizerunkiem lwa, zaryczcie]. Ale zamiast tego, dzięki pozostawieniu go tam, o wiele więcej osób mogło 
zobaczyć moc i siłę Bożą poprzez cud, który Bóg uczynił, ratując Daniela [unieście palce z wizerunkiem Daniela]. Tak, 
jak Bóg prowadził Daniela [unieście palce z wizerunkiem Daniela], Bóg prowadzi ciebie we wszystkim, co robisz. 
Jakiekolwiek problemy cię spotkają, On zawsze będzie z tobą. 
 

 
PODSUMOWANIE 
 
Zapytaj: Jaka jest wasza ulubiona część dzisiejszej historii? Dlaczego? (Wysłuchaj odpowiedzi). Jak myślicie, 
dlaczego król Dariusz wydał dekret nakazujący czcić Boga Daniela? (Uwierzył w Boga Daniela. Pewnie próbował 
też zadośćuczynić za szkody, które uczynił, wydając pierwszy dekret nakazujący czcić tylko króla przez 30 dni). Co 
sądzicie o nowym prawie ustanowionym przez Dariusza? 
Kiedy wielbicie Boga, pamiętajcie: 
 
KIEDY WIELBIĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 
 
 
 
WIERSZ PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- 9 płaskich 
kamieni 
- flamastry 

Przygotuj tyle płaskich 
kamieni, ile słów ma 
wiersz pamięciowy. 
Napisz po jednym 
słowie na każdym z 
kamieni i ułóż je 
napisami do dołu we 
właściwej kolejności.  

Zapytaj: Jakie rzeczy przetrwają bardzo, bardzo długi czas? (Drzewa, 
domy, góry, kamienie, Bóg). Poproś kolejno dzieci, aby odsłaniały po 
jednym kamieniu i przeczytały słowo, które na nim jest. Po tym jak 
odsłonięte zostaną wszystkie kamienie, poproś grupę o powtórzenie 
kilkukrotnie całości tekstu, który jest na nich wypisany. Później wymieszaj 
kamienie i poproś o ułożenie ich w odpowiednim porządku, aby stworzyły 
wiersz pamięciowy. Wytłumacz: Czcimy i wielbimy Boga, który jest żywy 
i będzie żyć wiecznie, dłużej niż te kamienie! A… 

 
KIEDY WIELBIĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Przebieg Podsumowanie 
Poproś dzieci, aby udawały, że są posłańcami z 
informacją o nowym prawie ustanowionym przez 
Dariusza, które można odnaleźć w Księdze Daniela 6, 
25–27: 
 
Pierwszy posłaniec: czyta pierwszą część wersetu z 
Księgi Daniela 6, 25, aby zarysować kontekst; 
Drugi posłaniec: czyta pozostałą część wersetu; 
Trzeci posłaniec: czyta werset 26; 
Czwarty posłaniec: czyta werset 27; 
Reszta klasy śledzi historię, mając otwarte Biblie. 

Powiedz: Powiedzmy, że jesteśmy ludem, który 
dowiedział się o nowym prawie wydanym przez 
Dariusza, nakazującym czczenie tylko Boga Daniela. 
Jakbyście się z tym czuli? (Nie wiem, zdecydowałbym się 
na czczenie Boga Daniela ze względu na historię Daniela, 
nie zmieniłbym nic). Jakie są niektóre powody, dla 
których Dariusz wydał prawo nakazujące czcić Boga 
Daniela? (Bóg żyje, jest wieczny, Jego Królestwu nie ma 
końca, On ratuje i zbawia, czyni cuda, uratował Daniela 
przed lwami). Kto jest twoim Bogiem i dlaczego? 
(Wysłuchaj odpowiedzi). Nie zapominajcie, że: 
 

KIEDY CZCZĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
POŁĄCZENI Z MOCĄ BOŻĄ 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- małe baterie 
- kawałek folii 
aluminiowej  
- małe żarówki 
do latarki 

Wypróbuj tę czynność przed zajęciami 
szkółki sobotniej. 
Daj każdemu dziecku małą baterię, 
kawałek folii aluminiowej do owinięcia 
baterii, tak aby styk „+” był odsłonięty, a 
styk „‒” był zasłonięty folią. Weź małą 
żarówkę i zetknij jej styk ze stykiem „+” 
baterii. Owiń folią metalową bazę 
żarówki. Jeśli zrobisz to poprawnie, 
żarówka powinna się zapalić. Jeśli 
niemożliwym jest, aby każde dziecko 
wykonało eksperyment, przeprowadź 
go samemu przed całą grupą i pozwól 
kilku dzieciom spróbować. 

Zapytaj: Czy żarówka zapaliła się, kiedy nie była podłączona do 
baterii przez folię? (Nie). Powiedz: Jesteśmy jak żarówka, kiedy 
jesteśmy połączeni z Bogiem. Czemu? (Bo wtedy możemy być 
oświeceni miłością i mocą Bożą i rzucać to światło na innych). Jak 
możemy połączyć się z Bogiem i pozostać połączeni z Nim? 
(Poprzez codzienne uwielbienie, myślenie o Nim często, czytanie 
Biblii, modlitwę, pracowanie z nim nad ratowaniem innych z objęć 
Szatana itd.). 
Dlaczego wielbisz Boga? (Kocham Go, On jest jedynym Bogiem, 
inni widzą przeze mnie jego moc i miłość). Kiedy decydujesz się 
czcić Boga, ludzie wokół ciebie widzą, że jesteś z Nim połączony. 
Widzą dowód na istnienie Bożej miłości i mocy poprzez twoje 
życie w taki sam sposób, w jaki my widzimy, jak ta żarówka się 
zapala! Zawsze pamiętajcie: 

 
KIEDY WIELBIĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 

A. ODZNAKI ŚWIADKA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- blok techniczny 
- szablon koła do 
obrysowania dla 
każdego (najlepiej o 
średnicy ok. 12 cm) 
- mazaki albo kredki 
- taśma dwustronna 
- nożyczki 

Daj każdemu z dzieci 
szablon koła. Poproś je, aby 
obrysowały koło na kartce i 
żeby je wycięły. Pomóż im 
napisać „Będę wielbić 
Boga”. Pozwól im ozdobić 
odznakę w dowolny sposób. 
Na koniec przymocuj 
odznakę do ich ubrań za 
pomocą taśmy dwustronnej. 

Powiedz: Nasza dzisiejsza lekcja biblijna ukazuje, jak 
nawyk wielbienia Boga przez Daniela doprowadził króla 
Dariusza do poznania Boga. Zapytaj: Jakie są sposoby, 
dzięki którym możemy pokazać miłość i moc Bożą 
innym? (Modlitwa w miejscach publicznych, pomoc 
potrzebującym, opowiadanie doświadczeń). Czy 
przypominasz sobie, jak ostatnio pokazałeś moc i miłość 
Bożą w twoim życiu? (Czekaj na odpowiedzi). Jak się 
czujesz, kiedy wiesz, że inni też chcą zacząć wielbić 
Boga? (Cieszę się, że inni mogą Go poznać i Go pokochać). 
Pamiętajcie: 

 
KIEDY WIELBIĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 



 
B. CZCIJ I BĄDŹ ŚWIATŁOŚCIĄ 

 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- plastelina 
- małe świeczki 
urodzinowe (2 
na dziecko) 
- papier 
- ołówki/mazaki 
- nożyczki 
- Biblia 

Rozdaj dzieciom po kawałku plasteliny. Poproś każde dziecko o 
wykonanie dwóch świeczników z ich kawałka plasteliny. Włóż do 
świeczników świeczkę urodzinową. Pomóż dzieciom wykonać mały 
bilecik (5x5 cm), który później przyczepią do swoich świeczników. 
Jeden świecznik jest dla nich, a drugi niech podarują przyjacielowi. 
Pomóż im ozdobić jedną z karteczek i napiszcie na niej „Jestem 
światłością, kiedy wielbię Boga”. Poproś ich o przytwierdzenie tej 
karteczki do tego świecznika, który zachowają dla siebie. 
Przeczytaj na głos werset z Księgi Daniela 6, 10. Zapytaj: Jaką 
światłością emanował Daniel dla Boga? Poczekaj na 
odpowiedzi. 
 
Na koniec poproś dzieci o ozdobienie drugiej karteczki napisem 
„[Tutaj wstawcie imię przyjaciela, któremu chcą podarować drugi 
świecznik], Jezus Cię kocha. On uczyni Twoje życie wspaniałym”. 
Niech przyczepią karteczkę do świecznika, który chcą podarować 
komuś innemu. 

Zapytaj: Jakie są sposoby 
na wielbienie Boga? 
(Śpiew, posłuszeństwo, 
modlitwa, ofiarowanie 
darów, opowiadanie innym 
o Jezusie itd.). Komu 
podarujesz drugi 
świecznik z napisem 
„Jezus Cię kocha…”? 
(Poczekaj na odpowiedzi). 
Jak się czujesz, dzieląc 
się nowiną o Jezusie z 
innymi? (Odczuwam 
wewnętrzną radość). Gdy 
będziesz wielbić Boga w 
nadchodzącym tygodniu, 
pamiętaj: 

 
KIEDY WIELBIĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 
 
 
ZAKOŃCZENIE –  
 
Zaśpiewajcie razem pieśń. Módlcie się o to, aby wszyscy obecni na lekcji wielbili Boga codziennie i aby inni widzieli 
jego miłość i moc objawiającą się w ich życiu.  



 
Tekst źródłowy: Księga Daniel 6, 25–28; E.G. White, Prorocy i Królowie, s. 350-352, CHIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009. 

Tekst pamięciowy: „On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki” (Dn 6, 27). 

Przesłanie: KIEDY WIELBIĘ BOGA, INNI WIDZĄ JEGO MIŁOŚĆ I MOC. 

 

ZADANIA DO WYKONANIA DLA RODZIN 

Sobota 

● Jeśli to możliwe, udaj się z rodziną w ciche miejsce na łono natury. Szukajcie rzeczy, które mogą wytrzymać długi czas. Czy 
znalazłeś drzewo, które żyło przez długi czas? Jak sprawdzić, ile lat ma drzewo? Zapytaj członka rodziny. 

● Kto jest najstarszą osobą wśród twoich krewnych? Babcia? Dziadek? Ile mają lat? Kto nigdy nie umiera, ale żyje wiecznie? 
Przeczytaj Daniela 6, 26. Dziękuj Bogu, że On trwa na wieki. 

Niedziela 

● Podczas nabożeństwa przeczytaj i przedyskutuj fragment z Księgi Jakuba 5, 13–16. Dwie różnokolorowe kartki potnij na 
wąskie paski. Razem z członkami rodziny napiszcie intencje modlitewne na paskach jednego koloru. Napisz odpowiedzi na 
modlitwy na drugim kolorze kartek. Układaj kolory naprzemiennie tworząc ogniwa łańcucha modlitwy. Każdego dnia w tym 
tygodniu dodaj coś do łańcucha. Dziękuj Bogu za odpowiedzi na modlitwy. 

● Naucz rodzinę wersetu pamięciowego. Jak czujesz się, oddając cześć prawdziwemu, żywemu Bogu? 

Poniedziałek 

● W tym tygodniu prowadź dziennik swoich doświadczeń. Dopisujcie rzeczy w czasie rodzinnych nabożeństw. Opowiedz o 
rzeczach, które można zrobić, aby pomóc innym dostrzec Bożą miłość i moc. Kilka pomysłów: Ofiarowałeś komuś pomoc; 
z radością powiedziałeś komuś, jak Bóg cię pobłogosławił; modliłeś się z kimś, kto potrzebował pomocy; sąsiedzi zobaczyli, 
że idziesz do kościoła itd. 

● Wspólnie powiedzcie swój werset pamięciowy. Przed modlitwą śpiewajcie pieśń. Poproś Boga, aby twoje uwielbienie 
zaprowadziło innych do Niego. 

Wtorek 

● Czy masz coś do napisania w swoim dzienniku doświadczeń? Napisz i porozmawiaj o tym podczas rodzinnego 
nabożeństwa. 

● Znajdź kamień i zapisz na nim wiersz pamięciowy. Powiedz go rodzinie. Odczytajcie wspólnie Psalm 18,2. Do czego ten 
werset porównuje Boga? 

● Zaśpiewaj pieśń o tym, że Jezus jest skałą. Podziękuj Bogu za bycie waszą skałą bezpieczeństwa i zbawienia.  

Środa 

● Król Dariusz podał kilka powodów do oddawania czci Bogu (patrz: Daniel 6, 26.27). Wymień je i zapisz na papierze. Narysuj 
obrazek dotyczący jednego z powodów. Powiedz Bogu o tym w czasie modlitwy. 

● Zaśpiewajcie pieśń o Danielu. 
● Zapisz coś w swoim dzienniku (zobacz: poniedziałek). 
● Odkoduj ten werset biblijny i powiedzcie go razem: jest bowiem „On żywym wieki”. Daniel Bogiem na 6, trwa 27 i 

Twoja odpowiedź: _________________________________________________________________________ 

Czwartek 

● Podczas nabożeństwa rodzinnego, porozmawiaj o tym, czym jest cześć. Przeczytaj wspólnie wezwanie do oddawania czci 
Bogu znajdujące się w Księdze Objawienia 14, 6.7. Przeczytajcie razem List do Efezjan 4, 32. Sprawdź dziennik. Czy byłeś 
uprzejmy i pomocny w tym tygodniu? Sporządź plan, co mógłbyś zrobić jutro, tak żeby pomóc innym. 

● Zrób listę różnych sposobów oddawania czci Bogu. Wybierz jedną rzecz i zrób to na dzisiejszym nabożeństwie. 
● Zaśpiewajcie pieśń pochwalną, następnie wspólnie się pomódlcie.  

 

Piątek 

● Podczas rozpoczęcia sabatu przeczytaj i omów nowe prawo Dariusza. Przeczytaj Księgę Daniela 6, 25–28 na głos, a 
następnie wymieńcie przynajmniej pięć rzeczy, za które Dariusz chwalił Boga. Do kogo pisał Dariusz? Dlaczego? Porównaj 
list Dariusza i sposób wielbienia Boga przez aniołów w Księdze Objawienia 7, 11.12. Wymień pięć rzeczy, za które chwalicie 
Boga. Kiedy będziecie się modlić, powiedzcie mu o tym.  

● Podziel się swoimi doświadczeniami, o których pisałeś/aś w dzienniku w tym tygodniu.  
● Powiedzcie razem werset pamięciowy. Następnie zaśpiewajcie pieśń. 


