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DODATKOWY CZAS NA ZEGARZE 
 

 

ŹRÓDŁA: Iz 38, 1–21; E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 222–226. 

WERSET PAMIĘCIOWY „A taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł” (Iz 38, 7). 
 

PRZESŁANIE Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
 

CELE Dzieci: 
wiedzą, że Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic.  
są pewne, że Bóg uczyni wszystko, co obiecał. 
reagują, ufając Bogu, że dotrzyma swoich obietnic i dziękowanie mu za spełnienie ich. 
 

ZARYS LEKCJI 
BIBLIJNEJ  

 
 
 
 
 
 
 

TA LEKCJA JEST NA 
TEMAT 

 

Gdy Hiskiasz zachorował, Bóg wysłał mu wiadomość przez swojego proroka Izajasza, że wkrótce 
umrze. Hiskiasz w modlitwie przypomniał Bogu, że był mu wierny, a potem gorzko zapłakał. 
Wszechmocny powiedział Izajaszowi, by przekazał Hiskiaszowi, że usłyszał jego modlitwę, widział 
go płaczącego i doda mu 15 lat życia. Bóg obiecał cofnąć cień na zegarze słonecznym Achaza o 
dziesięć stopni. To miał być znak, że dotrzyma obietnicy. Hiskiasz wyzdrowiał i napisał psalm (zob. 
Iz 38, 9–20), w którym wyraził Bogu wdzięczność za odpowiedź na jego modlitwę. 
 
ŁASKI. 
Boska obietnica przedłużenia życia Hiskiaszowi była darem Jego łaski dla Hiskiasza, Izajasza i dla 
nas. Bóg obiecuje nam życie wieczne przedłużone na zawsze, a nie tylko na 15 lat. Tak jak Bóg 
dotrzymał obietnicy danej Hiskiaszowi dawno temu, tak i teraz będzie dotrzymywać swoich obietnic. 
 

POGŁĘBIENIE WIEDZY 
NAUCZYCIELA 

 

Imię Hiskiasz oznacza: „Jehowa cię wzmocni”. Hiskiasz był synem Achaza i trzynastym królem Judy 
rządzącym przez 29 lat. Był dobrym królem, starał się przestrzegać prawa Bożego, obiecał 
odbudować świątynię i wznowić nabożeństwa religijne. Jego rządy były pomyślne, a panowanie 
dostatnie. Jego największym osiągnięciem technicznym było wydrążenie tunelu Siloam (533 metrów) 
w celu doprowadzenia wody do Jerozolimy. Cudowne uzdrowienie było dla niego szansą, aby dawać 
świadectwo o łasce Bożej ludziom w wielu krajach. Przywódca chaldejski Merodach-baladan wysłał 
ambasadorów, aby dowiedzieć się o tym, co wydarzyło się w życiu Hiskiasza (zob. The SDA Bible 
Commentary, tom 8, s. 484–486). 
Zrodziło się również pewne zamieszanie wokół tematu zegara. W niektórych przekładach Biblii 
fragment z Księgi Izajasza 38, 8 podaje, że stopnie oznaczają stopnie zegara słonecznego, natomiast 
inne przekłady mówią o schodach. Jedna z możliwych interpretacji tego wersetu jest następująca: 
Znak powrotu chylącego się słońca jest oczywistą analogią do dodania lat do schyłku życia 
człowieka(…). Tarcza słoneczna odnosi się literalnie do schodów Achaza; nie zaś do stopni zegara 
słonecznego, chodzi tu raczej o cel, jakiemu służyły. Było to „wejście króla”, przypuszczalnie prywatne 
schody zbudowane przez Achaza (por. II Krl 16, 18) na zachodniej bocznej części przybudowy 
świątyni, tak że poziomy cień przesuwał się w górę schodów, gdy padało na nie słońce (The 
Interpreter’s Bible, tom 5, s. 373–374). 
 

DEKORACJA SALI Zobacz: Lekcja 5. 



 

 
PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

 
 
PRZYWITANIE 
 

Materiały Przebieg 
- mazaki 
- wycięte słońca (s. 67 
– wersja ang) 
- zszywki lub szpilki 
- duża tablica z 
napisem „Dzieci 
Boga” 

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. 
Gdy tylko dzieci będą przygotowane do rozpoczęcia lekcji, rozdaj im wycięte z papieru 
słońca i mazaki. Niech napiszą na nich swoje imiona, następnie przypnij je zszywką bądź 
szpilką do tablicy pod napisem „Dzieci Boga”. 
 

 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zajęcia odpowiednie dla swojej grupy: 

A.  RYSUNEK CIENIA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- duży kawałek 
papieru dla 
każdego 
dziecka 
- długopisy 
- światło 
słoneczne i cień 
-Biblia 

Jeśli są w sali cienie, powiedz 
dzieciom, aby wybrały jeden z 
nich, umieściły papier na 
podłodze, tak aby cień padał 
na kartkę papieru. Następnie 
niech odrysują ten cień. (W 
razie potrzeby użyj mocnej 
lampy, aby stworzyć cienie). 

Zapytaj: Czy lubisz śledzić cień? (Tak, nie). 
Kiedy będziecie wracać do domu, sprawdźcie swoje cienie, 
w jaki sposób one padają. Zobaczcie i porównajcie cienie o 
różnych porach dnia. Zwróć uwagę na to, jak się zmieniają. 
Przeczytajcie razem tekst pamięciowy z Księgi Izajasza 38, 
7 na głos. Cienie zmieniają kształty rzeczy, stają się dłuższe 
lub krótsze. Dzisiaj nauczymy się o jednej rzeczy, która 
nigdy się nie zmienia – o Bożych obietnicach. 
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
Powtórzmy to razem. 
 
 

B.  TĘCZOWE ODCISKI RĄK 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- farby do 
malowania placami 
w 7 kolorach tęczy 
- duży kawałek 
papieru (max 
wielkość 1,25 m x 
2,5 m) 
- chusteczki dla 
niemowląt bądź 
mokry, papierowy 
ręcznik 
- Biblia 

Przygotowane przez ciebie wcześniej 
kontury tęczy (siedem łuków lub półkoli, 
jeden wewnątrz drugiego) na dużym 
kawałku papieru mają mieć mniej więcej 
szerokość dłoni dziecka. Zaczynając od 
górnego półkola, dzieci najpierw powinny 
umieścić rękę w czerwonej farbie i od jednej 
strony półkola do drugiej wypełnić farbą 
puste pierwsze półkole. Ćwiczenie zostanie 
zakończone w kolejnych tygodniach. 
(Kolejność kolorów tęczy: czerwony, 
pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, 
fuksjowy, fioletowy). 
Po każdym nałożeniu farby na ręce dzieci 
należy je umyć, używając do tego 
chusteczki dla niemowląt bądź mokrych, 
papierowych ręczników. 
Uwaga: Zachowaj tęczę na lekcję 7. 
 

Przeznacz odpowiednią ilość czasu na 
odpowiedzi po postawieniu pytań: 
Co najbardziej podobało ci się w 
malowaniu tęczy? Co Biblia mówi o tęczy? 
Co ta tęcza oznacza dla ludzi, którzy ją 
widzieli? Co to oznacza dla ludu Bożego 
dzisiaj? 
Tęcza jest symbolem Bożych obietnic. 
Przeczytaj fragment z Księgi Rodzaju 9, 13. 
Przymierze jest rodzajem obietnicy. Za 
każdym razem, gdy widzimy tęczę, 
pamiętamy, że Bóg zawsze czyni to, co 
obiecuje. Znajdźmy i przeczytajmy tekst 
pamięciowy zapisany w Księdze Izajasza 
38, 7. 
W dzisiejszej historii biblijnej dowiadujemy 
się o zmienionym czasie i o tym, jak Bóg 
dotrzymał swojej obietnicy. 
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
Powtórzmy to razem. 
 
 



 
 
MODLITWA I POCHWAŁA 
 
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: 
„Nas miłość uszczęśliwia” (pieśń nr 412 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„Bóg świat umiłował” (pieśń nr 270 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„Pan dobry jest” (pieśń nr 30 ‒ Śpiewajcie Panu) 
„On może” (pieśń nr 311 – Tak! Pragnę wielbić Cię!) 
 
MISJA 
Podziel się historią z książki „Mali misjonarze”. 
 
DARY 
Powiedz: Przez złożenie naszych dzisiejszych darów możemy podziękować Bogu za dotrzymywanie Jego 
obietnic. 
 
MODLITWA  
Przeczytaj dzieciom kilka swoich ulubionych obietnic biblijnych. Poproś o intencje modlitw. Spróbuj odnaleźć 
odpowiednie obietnice biblijne do konkretnych próśb modlitewnych. 
 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

OPOWIADANIE HISTORII – PRZEPROWADZENIE WYWIADU 

Materiały Przebieg 
- taśma klejąca 
- duży okrąg wycięty z 
tektury 
- reflektor 
- imitacja łóżka 
- dwa zestawy kostiumów 
biblijnych 
- korona 

Bohaterowie: Hiskiasz, Izajasz 
Uwaga: Niektóre tłumaczenia Biblii odnoszą się do schodów jako do sposobu 
mierzenia cienia wyznaczanego przez ruch słońca w ciągu dnia. Natomiast inne 
przekłady Biblii mówią o zegarze słonecznym. Byłoby to prawdopodobnie mniej 
mylące, gdyby była odpowiednia pomoc wizualna (patrz: Pogłębienie wiedzy 
nauczyciela). 
 
Przygotuj wcześniej schody wchodzące na ścianę sali lekcyjnej. Przy pomocy taśmy 
klejącej lub maskującej możesz „narysować” schody na ścianie. Przygotuj również 
łóżko dla Hiskiasza. Wybierz dwóch chłopców, bądź dwóch mężczyzn, którzy wcielą 
się w postacie Hiskiasza i Izajasza. Poproś, aby przebrali się w kostiumy z czasów 
biblijnych. 
 

 
[Król Hiskiasz leży w łóżku]. Jako król jest 

przyzwyczajony do tego, że wydaje rozkazy. Jednak 
teraz leży bezsilny, bo jest chory. Może umrzeć. 
Niestety nie potrafi sobie pomóc. Tylko Bóg może go 
ocalić i dokonać cudu. 

Król Hiskiasz rzuca się na łóżku i odwraca się, 
trzymając się za głowę. Co się teraz wydarzy? Czy 
wyzdrowieje? 

Bóg kocha Hiskiasza i widzi, że nie może się 
on pogodzić z obecną sytuacją. Wysyła więc do niego 
proroka Izajasza, aby mógł mu odpowiedzieć na 
nękające króla pytania. [Izajasz zbliża się do łóżka 
Hiskiasza]. Jednak Izajasz ma wiadomość od Boga, 
która nie podoba się królowi. [Izajasz wskazuje palcem 
na niebo i przemawia do Hiskiasza]. Prorok przekazuje 
najdelikatniej, jak tylko potrafi, wiadomość od Boga o 

treści: „Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a 
nie będziesz żył” (Iz 38, 1). Potem Izajasz opuszcza 
pałac. 

Król Hiskiasz odwraca się od swoich sług i 
patrzy teraz na ścianę. [Hiskiasz odwraca się i zaczyna 
„płakać”]. Zaczyna płakać i szlochać tak głośno, że 
wszyscy, którzy znajdowali się w pałacu i w pobliżu 
mogą go usłyszeć. Słudzy są przerażeni. Tak bardzo 
chcą pomóc, ale nic nie mogą zrobić. 

Król w najbardziej beznadziejnej sytuacji 
zwraca się do Boga. [Hiskiasz gorliwie się modli]. 
Przedstawia swoje życie Bogu, mówiąc: „Wspomnij, 
proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i 
szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach” (Iz 
38, 3). I znów zaczyna żałośnie płakać. [Hiskiasz znów 
płacze]. 



Bóg lituje się nad Hiskiaszem i znów wysyła do 
niego Izajasza, tym razem z nową wiadomością. 
[Izajasz powraca do Hiskiasza]. 

[Izajasz wskazuje palcem na niebo i 
przemawia do Hiskiasza]. Izajasz stwierdza: „Tak mówi 
Pan(…): Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje 
łzy. Oto dodam do twoich dni piętnaście lat (...). A taki 
będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł: Oto ja 
cofnę o dziesięć stopni cień na stopniach, po których 
zachodzi słońce na słonecznym zegarze Achaza” (Iz 
38, 5–8). 
[Skorzystaj ze światła reflektora, dużego wyciętego 
tekturowego okręgu i powoli przesuwaj okręgiem nad 
reflektorem. Okrąg będzie robił cień, który będzie 
przesuwał się po schodach. Potem go odwróć. Możesz 
też zilustrować tę opowieść, posługując się zegarem 
słonecznym]. 

Następnie Izajasz przekazuje swoim sługom 
wiadomość o leczeniu, jakie należy zaaplikować 
królowi Hiskiaszowi. Po zastosowaniu się do Bożych 
zaleceń, Hiskiasz zdrowieje (Iz 38, 21). [Hiskiasz 

wstaje z łóżka]. Król żyje dłużej o 15 lat i nadal służy 
Bogu. 

Później Hiskiasz ogłasza, że w zamian za 
uzdrowienie opowie swoim dzieciom o tym, co uczynił 
dla niego Pan i będzie Go wysławiał za Jego wierność. 
Król przekazuje tę niezwykłą historię swoim dzieciom i 
wychwala Boga za Jego wierność. [Hiskiasz uśmiecha 
się i wskazuje na niebo]. Mówi z ufnością: „Pan mnie 
wybawi, a my będziemy grać na strunach przed 
domem Pana po wszystkie dni naszego życia” (Iz 38, 
21). 

Nie wszyscy doświadczają w swoim życiu 
cudu, takiego jak król Hiskiasz. Wielu ludzi wciąż 
umiera z powodu chorób. Bóg jest smutny, gdy ludzie 
przechodzą przez cierpienia. Obiecał przysłać Jezusa 
po raz drugi, aby zabrać nas do nieba, gdzie nie będzie 
ani łez, ani bólu, a gdzie będziemy z Nim żyć na 
zawsze. I nikt nie zachoruje ani nie umrze! Możemy w 
to wierzyć, ponieważ Bóg dotrzymuje wszystkich 
swoich obietnic, tak jak uczynił to w przypadku 
Hiskiasza. 
 

 
PODSUMOWANIE 
 
Zapytaj: Co byście pomyśleli, gdyby słońce zaszło na zachodzie zamiast na wschodzie? Albo gdyby się cofnęło, 
jak to miało miejsce w czasach króla Hiskiasza? (Byłbym bardzo zaskoczony. Pomyślałbym, że to cud). 
Ten cud ponownie pokazuje, że Bóg jest wszechmogący. Udowadnia również, że Bóg dotrzymał obietnicy 
złożonej Hiskiaszowi. Kiedy się czymś martwimy, o czym powinniśmy pamiętać? (Mogę ufać, że Bóg zajmie się 
wszystkimi moimi potrzebami, ponieważ On obiecał, że to zrobi). 
Pamiętacie, co mówi nasze dzisiejsze przesłanie? 
Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
 
 
 
 
TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 
- duży rysunek 
tęczy z 
siedmioma 
kolorowymi 
paskami 
 

Z wyprzedzeniem wytnij paski tęczy w siedmiu różnych kolorach. Podziel wiersz pamięciowy na 
siedem części i każdą napisz na osobnym pasku koloru.  
„A taki - czerwony 
będzie znak - pomarańczowy 
od Pana, - żółty 
że spełni - zielony 
Pan - niebieski 
to, co rzekł” - fuksja 
(Izajasza 38, 7). - fioletowy. 
Pozwól dzieciom, aby same złożyły tęczę i odkryły, jaki kryje się za nią tekst. Pomieszaj kolory i 
powtarzaj tą czynność do chwili, gdy dzieci nauczą się wersetu pamięciowego. 

 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- plastikowe 
mydelniczki lub 
małe pudełka dla 
każdego dziecka 
lub papier na 
książeczkę 
- markery, 
długopisy 

Na kartce papieru sporządź listę obietnic dotyczących 
uzdrowienia. Załącz również kilka odniesień do Iz 38, 1–
20. Inne obietnice dotyczące uzdrowienia:  
Jer 30, 17;  
Ml 3, 20;  
Iz 53, 5;  
Wj 15, 26;  
Ap 21, 4. 

Zapytaj: Co myślisz o obietnicy, 
którą Bóg nam dzisiaj daje? 
(Czuję się zachęcony, nie mam już 
zmartwień itp.). Obietnice, o 
których dziś czytamy, są na 
temat uzdrowienia. To też 
uczynił Bóg dla Hiskiasza. 
Czasami potrzebujemy 
uzdrowienia nie tylko, gdy chore 



- lista biblijnych 
obietnic 
- małe kawałki 
papieru 
- Biblia 
 

Znajdź tyle wierszy, aby dać każdemu z uczniów jeden. 
Poproś, aby dzieci przeczytały teksty na głos. Uczniowie 
sami mogą odnaleźć obietnice w domu i później przynieść 
na następny sabat do kościoła, aby móc podzielić się nimi 
z innymi. Przedyskutujcie znaczenie każdej z 
przeczytanych obietnic. Następnie, w razie potrzeby, 
pomóż przepisać dzieciom ich obietnicę na kartce, a potem 
włożyć do przygotowanej mydelniczki/pudełka (lub włożyć 
do małej książeczki, jaką wykonali). Mogą to również 
wykonać w domu i przynieść na kolejne zajęcia. W ciągu 
następnych tygodni będą dodawać nowe teksty do 
mydelniczki/książeczki. Zachowajcie te materiały do 
następnego miesiąca.  

jest nasze ciało. W jakim jeszcze 
przypadku? (Grzech, działania i 
słowa krzywdzące drugiego 
człowieka, nasze złe emocje itp.). 
Gdy czujesz się słaby, 
zmartwiony, chory, pamiętaj o 
Bożych obietnicach. One są dla 
ciebie i są prawdziwe. 
Powiedzmy razem nasze 
przesłanie: 
 

 
Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
KSIĄŻKA OBIETNIC 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- papier 
- markery 
- zszywacz 

Daj dzieciom czas na wykonanie książki obietnic. Zapytaj: 
Jakie obietnice Bóg wam złożył i ich dotrzymał? 
Jeśli ktoś ma trudności z odpowiedzią, przypomnij im, że Bóg 
obiecał czuwać nad nimi, chronić i zaspokoić każdą potrzebę. 
Zachęcaj dzieci, aby myślały o wszystkich potrzebach, które 
Bóg zaspokoił, jak o cudach: jedzenie, rodzice, świeże 
powietrze, woda, zwierzęta, rośliny itp. 
Zrób małą książeczkę poprzez zszywanie arkuszy papieru. 
Pomóż dzieciom zilustrować obietnice Boże. Zachęć ich do 
rysowania siebie na obrazkach. 

Powiedz: Bóg dał nam wiele 
obietnic w swoim Słowie i 
dotrzymuje każdej z nich. To 
wspaniałe obserwować, co Bóg 
dalej z nimi zrobi. Czy wolałbyś 
zamartwiać się nad problemem, 
czy raczej wierzyć Bożym 
obietnicom? Dlaczego? 
Powtórzmy razem dzisiejsze 
przesłanie: 

 
Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
DZIELENIE SIĘ OBIETNICAMI BOGA 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- papier 
- kolorowe 
markery 
 

Zapytaj: Czy możesz pomyśleć o kimś, komu mógłbyś 
przypomnieć o jednej z Bożych obietnic, aby mógł 
czekać na jej spełnienie? Kiedy myślisz o tej osobie, 
pomódl się za nią, abyś mógł podzielić się z nią 
odpowiednią obietnicą Bożą. 
Zapiszcie obietnicę na kartce papieru i zakreślcie ją 
markerami w kolorach tęczy. Upewnij się, że wpisaliście 
imię osoby w wersecie tak, aby pomyślała, że Jezus 
zwraca się bezpośrednio do niej.  
W razie potrzeby dorośli mogą pomagać, szczególnie 
młodszym dzieciom. 
 

Zaproś dzieci do dzielenia się na głos 
obietnicami biblijnymi, które wybrały. 
Zapytaj: Jak ci się podoba pomysł 
dzielenia się Bożymi obietnicami z 
kimś innym? (Lubię sprawiać, by 
inni czuli się lepiej itp.). 
 
Nie zapomnij powiedzieć 
przyjacielowi o dzisiejszym 
przesłaniu. 
Powtórzmy po raz ostatni nasze 
przesłanie: 

 
Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zaśpiewajcie wspólnie pieśń „On może” (nr 311 – Tak! Pragnę wielbić Cię!). Pomódlcie się, aby Bóg pomógł każdej dziewczynce i 
chłopcu polegać na Bożych obietnicach.   



 
DLA UCZNIÓW: 

 
Tekst źródłowy: Iz 38, 1–21; E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 
222–226. 
Tekst pamięciowy: „A taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł” (Iz 38, 7). 

Przesłanie: Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
  

Dodatkowy czas na zegarze 
 

Kasia była chora, tak chora, że myślała, że nigdy nie wyzdrowieje. Dzień po dniu czuła się okropnie. 
I każdego dnia modliła się, aby Bóg ją uzdrowił. Pan wysłuchał jej modlitw i wyzdrowiała. 

Kasia dowiedziała się, że Bóg odpowiada na modlitwę. Król Hiskiasz też się tego nauczył. 
 

Król Hiskiasz był bezradny. Nie podobało mu się to uczucie. Był przyzwyczajony do kierowania 
swoim życiem, ale teraz był bardzo chory. 

W swojej sypialni obracał się gorączkowo na łóżku. Bolała go głowa i prawdopodobnie też jego 
ciało. Myślał o swoim życiu. Był dobrym królem. Był posłuszny Bogu i był wierny. Zrobił to, co kazali mu 
prorocy. Co się teraz z nim stanie? 

Bóg wiedział, że król był dobrym człowiekiem. Wiedział, że ma kilka pytań. Wysłał więc proroka 
Izajasza, aby z nim porozmawiał. Izajasz miał wieści, których król raczej nie chciał słyszeć. Powiedział 
królowi tak łagodnie, jak tylko mógł: „Tak mówi Pan: Uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie 
będziesz żył” (Księga Izajasza 38, 1). A potem Izajasz wyszedł. Bycie posłańcem Boga nie zawsze było 
przyjemne. 

Król Hiskiasz odwrócił się od swoich sług i spojrzał na ścianę sypialni. Zaczął głośno płakać. 
Wszyscy w pobliżu go słyszeli. Najwyraźniej jego serce było złamane i bardzo się bał. Słudzy również byli 
przerażeni. Chcieli pomóc, ale nie wiedzieli, jak to zrobić. 

W chwili największej bezradności król zwrócił się do Boga i przejrzał swoje życie.  
– Pamiętasz, jak szedłem za Tobą wiernie i z oddaniem – powiedział Hiskiasz. – Zrobiłem to, co 

dobre w Twoich oczach. – Znowu zaczął płakać. 
Bóg zlitował się nad Hiskiaszem. Wysłał Izajasza z powrotem do króla z nową wiadomością. Izajasz 

powiedział: „Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego ojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto 
dodam do twoich dni piętnaście lat(…). Oto Ja cofnę o dziesięć stopni cień na stopniach, po których 
zachodzi słońce na słonecznym zegarze Achaza” (Księga Izajasza 38, 5–7). Cień cofnął się! 

Potem Izajasz powiedział sługom, jak troszczyć się o króla. I uczynili tak, jak powiedział Izajasz 
(Księga Izajasza 38, 21). Hiskiasz przeżył kolejnych 15 lat i nadal służył Bogu. 

Król napisał o tym cudzie. Możesz przeczytać jego słowa w Księdze Izajasza w rozdziale 38. 
Chwalił Boga za uzdrowienie i przyrzekł opowiedzieć swoją historię dzieciom. Obiecał wychwalać Boga za 
Jego wierność. Powiedział z ufnością: „O Panie! Wybaw nas! A będziemy grać na strunach przed domem 
Pana po wszystkie dni naszego życia” (Księga Izajasza 38, 20). 

Nie wszyscy doświadczają cudu, tak jak król Hiskiasz. Ludzie wciąż umierają z powodu choroby. 
Ale jest nadzieja. Bóg obiecał posłać Jezusa, aby zabrał nas do nieba. Kiedy On przyjdzie, ci, którzy byli 
wierni, zostaną wskrzeszeni. W niebie będziemy żyć wiecznie z Jezusem. I nikt nie zachoruje ani nie 
umrze! Możemy wierzyć w tę obietnicę, ponieważ Bóg dotrzymuje wszystkich swoich obietnic, tak jak to 
uczynił dla Hiskiasza. 
 
  



ZADANIA DO WYKONANIA DLA RODZINY 
 

Tekst źródłowy: Iz 38, 1–21; E.G. White, Prorocy i Królowie, ChIW „Znaki Czasu”, Warszawa 2009, s. 
222–226. 
Tekst pamięciowy: „A taki będzie znak od Pana, że spełni Pan to, co rzekł” (Iz 38, 7). 

Przesłanie: Bóg dotrzymuje swoich obietnic. 
 
 
 Sobota 
● Wybierz się z rodziną na spacer w słoneczny dzień, jeśli to tylko możliwe. Szukaj cieni. Zatrzymaj się i przeczytaj lekcję. 

Jak zmienił się cień po kilku minutach? 
● Przeczytajcie i przedyskutujcie razem fragment z Księgi Izajasza 38, 7. 
● Śpiewajcie razem „Dziś ze mną bądź” (pieśń nr 383 – Śpiewajcie Panu), pomódl się i podziękuj Bogu za słońce. 

Niedziela 
● Przeczytacie razem i przedyskutujcie fragment z Księgi Izajasza 38, 1–3 podczas nabożeństwa rodzinnego. Jak mógłbyś 

się poczuć, gdyby to tobie Izajasz przekazał taką wiadomość jak Hiskiaszowi? Co zrobił Hiskiasz? Czy twoja rodzina modli 
się, gdy macie problemy? 

● Zapytaj każdego członka twojej rodziny o ich ulubione obietnice Boże i poproś o wyjaśnienie dlaczego. Sporządź listę tych 
tekstów. W ciągu tygodnia zrób dla każdego z nich zakładkę do książki z ich ulubioną Bożą obietnicą. 

● Powiedz tekst pamięciowy razem z rodziną. Dziękuj Bogu za obietnice. 
 

Poniedziałek 
● Przeczytaj i przedyskutuj z rodziną fragment z Księgi Izajasza 38, 4–6. 
● Narysuj obrazek o sytuacji, która była problemem dla twojej rodziny i jak Bóg was uratował. Objaśnij swój rysunek rodzinie. 
● Napisz na kartce werset pamięciowy, a następnie zapisz nad nim „Boża obietnica dla (twoje imię)”.  
● Podziękuj Bogu za wysłuchanie modlitw. 

 
Wtorek 
● Podczas nabożeństwa rodzinnego przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z Księgi Izajasza 38, 7–8. 
● W jaki sposób cień mówi o godzinie? Umocuj pionowo ołówek w kawałku plasteliny. Użyj latarki jako „słońca”. Kieruj nią 

tak, jakby była prawdziwym słońcem – niech wzejdzie po jednej stronie ołówka, a następnie po okręgu zajdzie po drugiej 
stronie. Następnie przenieś latarkę z powrotem. Obserwuj cień.  

● Powiedz tekst pamięciowy. Dopracuj zakładki do książek z obietnicami dla swoich bliskich. 
● Dziękuj Bogu za światło i ciemność. 

Środa 
● Razem z rodziną przeczytaj pierwszą pieśń Hiskiasza z fragmentu z Księgi Izajasza 38, 9–14. Czy to jest smutna 

część? 
● Zaśpiewaj „Będę się bawił z misiem” (pieśń nr 3 – „Imię, które kocham”) o cudownej Bożej obietnicy. Pomódlcie się za 

kogoś, kto jest chory. 
● Stwórz własną melodię do wersetu pamięciowego i śpiewaj go. Dopracuj zakładki do książek z obietnicami dla swoich 

bliskich. 
 
Czwartek 

● Przeczytajcie i przedyskutujcie fragment z Księgi Izajasza 38, 15–20. 
● Bóg dodał kilka lat do życia Hiskiasza. A ty co byś zrobił z dodatkowymi godzinami dzisiaj? 
● Czy dzieliłeś się jedną z obietnic Bożych z przyjacielem? (Jeśli nie uczestniczyłeś w ostatniej szkole sobotniej zapisz 

na kartce jedną z Bożych obietnic i podziel się nią z przyjacielem). 
● Zaśpiewaj werset pamięciowy. Dziękuj Bogu za zdrowie i siłę. Dokończ zakładki do książki z obietnicami. 

 
Piątek 

● Ustaw pełną, przezroczystą szklankę wody na parapecie w jasnym świetle słonecznym. Upewnij się, że szkło wystaje 
nieco poza parapet. Umieść białą kartkę papieru na podłodze pod oknem. Co widzisz na papierze? Czy przypomina ci to 
miłość Boga? 

● Odegraj scenkę z rodziną na temat historii Hiskiasza. Wykonaj cień za pomocą latarki. 
● Daj swojej rodzinie zakładki do książki z obietnicami. Niech każdy przeczyta na głos swoją obietnicę i powie, co ona dla 

niego znaczy. 
● Zaśpiewajcie razem werset pamięciowy. Dziękuj Bogu za kolejny sabat. 

 


