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UKRYTY SKARB 
      

ŹRÓDŁA: 2 Krl 22; 2 Krn 34;  Prorocy i Królowie, rozdział 33: Księga Prawa. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”  (Ps 119,105). 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg prowadzi nas, kiedy studiujemy Jego Słowo i jesteśmy mu posłuszni.  

CEL – dzieci Wiedzą, że Biblia to najważniejszy przewodnik w codziennym życiu.  
Odczuwają chęć dowiedzenia się, czego uczy Biblia na temat kierowania swoim życiem.  
Reagują poprzez częstsze studiowanie Biblii razem z rodzicami, aby poznać Boży plan.  

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

W wieku dwudziestu sześciu lat król Jozjasz zarządza remont świątyni. Kapłan Chilkiasz „natknął się 
na księgę zakonu Pańskiego, podanego za pośrednictwem Mojżesza” (2 Krn 34,14). Jozjasz studiuje 
księgę i prosi kapłana Chilkiasza o pomoc w jej zrozumieniu. Zbiera cały lud, aby wysłuchał jej słów.  
Przed całym ludem obiecuje odnowić przymierze prawa i prosi lud o uczynienie tego samego. Lud 
przysięga podążać za Bogiem i przestrzegać przymierza.  
 

TO JEST LEKCJA O: społeczności. 
Król Jozjasz poprowadził swoją społeczność - lud Izraela- do odnowy. Podzielił się z nim Księgą 
Prawa. Bóg zapewnia nas, że będzie prowadził  nas i naszą chrześcijańską społeczność, kiedy 
będziemy studiować Jego Słowo i przestrzegać Jego słów.  
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„W czasach starożytnych dzieła literackie były zapisywane na skórze, papirusie lub pergaminie. 
Pojedynczy arkusz był wystarczający dla krótkich wiadomości, ale obszerne pisma wymagały 
połączenia wielu arkuszy w formę zwoju lub rulonu. Końce tego dzieła zawijane były na drążki, aby 
łatwiej było korzystać ze zwoju. Zwyczajna długość takiego papirusu osiągała około dziewięciu 
metrów. Najdłuższym znalezionym papirusem jest Wielki Papirus Harris o długości 42,5 metra, który 
obecnie znajduje się w Muzeum Brytyjskim. (...) 
 Zwykle zwoje zapisywane były tylko z jednej strony, dlatego w Księdze Ezechiela i Apokalipsie 
św. Jana znajdujemy szczegółowe wzmianki opisujące zwój zapisany z obu stron (Ez 2,10; Ap 5,1). 
Tekst był podzielony na krótkie kolumny w zależności od szerokości rulonu” (The SDA Bible 
Dictionary, s. 990). 

DEKORACJA 
 SALI 

Zob. lekcja 1. 

 
  



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. 
      
Ø POSZUKIWANIE SKARBU 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- mały skarb 
- instrukcje 
prowadzące do 
skarbu 
      
      

Wybierz atrakcyjny dla grupy przedmiot i 
wykorzystaj go jako skarb. Jeśli grupa 
jest duża, możesz użyć wielu skarbów. 
Przygotuj instrukcje, np. „Podejdź do 
drzwi. Za nimi znajdziesz kolejne 
wskazówki”.  
Powiedz: W tej sali ukryłam skarb! Te 
instrukcje zaprowadzą was do niego. 

Zapytaj: Czy fajnie było szukać skarbu? Jak się czuliście, 
kiedy ktoś inny zauważył go przed wami? Dzisiaj dowiemy 
się więcej o skarbie, który znalazł Chilkiasz - uczyliśmy się 
już o nim na poprzedniej lekcji. Jaki to skarb? Księga 
Prawa. Znajduje się ona w naszej Biblii. Boże prawo jest 
jak mapa, która prowadzi do skarbu, do nieba.  
Powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie:  

 
BÓG PROWADZI NAS, KIEDY STUDIUJEMY JEGO SŁOWO I JESTEŚMY MU POSŁUSZNI.  
Powtórzcie to ze mną. 
 
 
Ø WŁAŚCIWY POKARM 
      

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- nóż  
- chleb domowej 
roboty 

Trzymając chleb powiedz: Oto świeżo 
upieczony chleb. Mmm, pachnie 
wspaniale! (Daj każdemu dziecku kawałek 
do powąchania.) Świeży chleb jest 
mięciutki. Czujecie? Jak myślicie, co się 
z nim stanie, jeśli zostawię go na stole 
na dłuższy czas? (Chleb spleśnieje, a ja 
będę głodna.) A co się stanie, jeśli go 
zjem? (Nie będę głodna i poczuję się 
lepiej.) 

Zapytaj: Co dzieje się z nami, kiedy nie jemy? (Jeśli 
pominiemy jeden posiłek, to po prostu będziemy głodni. Jeśli 
w ogóle przestaniemy jeść, umrzemy.) Tak samo jak 
jedzenie jest potrzebne ciału do życia, tak samo 
powinniśmy dbać o nasze zdrowie duchowe. Poprzednia 
lekcja mówiła o odkryciu króla Jozjasza. Kapłan znalazł 
coś wyjątkowego. Co to było? Dzisiaj dowiemy się, jak 
przeczytanie i zrozumienie słów tej księgi zmieniło życie 
ludu.   
Powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
BÓG PROWADZI NAS, KIEDY STUDIUJEMY JEGO SŁOWO I JESTEŚMY MU POSŁUSZNI.  
Powiedzmy to razem. 
 
 
Ø WZÓR DO NAŚLADOWANIA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- ciemny pokój lub 
grube koce  
- latarka 
- książka 
 

Jeśli to możliwe, zaciemnij pokój. Jeśli nie, 
przykucnij z grupą pod kocami. Powiedz: 
Rozejrzyjcie się. Jak wiele możecie zobaczyć? 
Kto siedzi obok ciebie? Skąd wiesz? (Czuję ich. 
Słyszę ich głosy.) W ręce trzymam książkę - 
chciałabym, żebyście coś z niej przeczytali. 
Czego potrzebujecie, żeby to zrobić? (Światła.) 
Włącz światło lub latarkę.   

Zapytaj: Jak się czuliście w ciemności? Byliście 
w stanie czytać? Kiedy nie mamy w naszym życiu 
Bożego światła, to tak jakbyśmy byli 
w ciemnościach. Izraelici byli w ciemności przez 
długi czas, bo zapomnieli o Bożym prawie. 
Również dzisiaj Boże Słowo jest ważne. 
Dlaczego?  Powiedzmy razem nasze przesłanie:  

 
BÓG PROWADZI NAS, KIEDY STUDIUJEMY JEGO SŁOWO I JESTEŚMY MU POSŁUSZNI.  
Powiedzmy to razem. 
 



 
MODLITWA 
 
Ø 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. 
 
Ø PIEŚNI 
Stój przy mnie (pieśń nr 653) 
Jak cudownie (pieśń nr 668) 
Rodzina (pieśń nr 503) 
 
Ø MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
Ø  DARY 
Powiedz: Nasze dary pomogą ludziom, którzy nie mają miejsca, aby się spotykać i chwalić Boga, a także tym, którzy nie 
słyszeli o Biblii.  
      
Ø MODLITWA  
Niech każde dziecko napisze swoją prośbę na pasku papieru. Sklej je tak, aby tworzyły zwój. Możecie wykorzystać go na kolejnych 
spotkaniach.  
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowanie  

- kostiumy wzorowane na strojach 
biblijnych 
- zwój na którym wydrukujesz 10 
przykazań 
- korona 
- królewska szata 
- 3 kopie scenariusza dla aktorów 

Postaci: Jozjasz, Chulda, Chilkiasz, Szafan, Izrael. 
 
Specjalne krzesło (tron) dla króla Jozjasza w rogu pokoju. Proste krzesło dla Chuldy po 
przeciwnej stronie pokoju. Udekoruj trzeci róg tak, aby symbolizował świątynię. 
Potrzebujesz trzech lektorów, którzy odegrają rolę Chuldy, Jozjasza i Szafana lub poproś 
dzieci, aby udawały, że mówią, kiedy ktoś inny będzie czytał historię.  
Przypomnij dzieciom, że Jozjasz został królem w wieku ośmiu lat. W przeciwieństwie do 
swojego dziadka i ojca starał się czynić sprawiedliwie. Dzięki jego rozkazom lud Izraela 
zburzył świątynki i ołtarze postawione pogańskim bogom. Jozjasz nakazał również 
przeprowadzenie remontu świątyni Jahwe. Kiedy arcykapłan Chilkiasz rozglądał się 
w świątyni, znalazł zwój, który za pomocą Szafana został dostarczony do króla.  

 
Ø  OPOWIADANIE HISTORII  
 
  Szafan przybył do króla Jozjasza i złożył mu raport o postępie prac w świątyni.  
 - Budowniczowie zakończyli remont. Wykorzystali przeznaczone na niego pieniądze, zgromadzili materiały i zapłacili robotnikom.  
                   Po chwili dodał:  
- A arcykapłan Chilkiasz znalazł tę księgę.  

 Szafan pokazał zwój królowi. [Szafan przekazuje zwój królowi.]  
 - Co to za księga? - zapytał Jozjasz. [Król jest zakłopotany.]   
 - Ten zwój zawiera Księgę Prawa, która zaginęła podczas panowania twojego dziadka - odpowiedział Szafan.  
  Król Jozjasz wyprostował się i spojrzał na niego z radością w oczach.  
- Naprawdę? - powiedział z szerokim uśmiechem - To wspaniała wiadomość! Przeczytaj mi ją, proszę. [Szafan rusza ustami jakby 
czytał].  
  Król Jozjasz słuchał bardzo uważnie. Im dłużej wsłuchiwał się w tekst, tym jego uśmiech coraz bardziej znikał z twarzy, 
a jego brwi stawały się coraz bardziej zmarszczone. Zaczął zawodzić i płakać. W końcu wstał i rozdarł swoją szatę. [Jozjasz 
podskakuje i ciągnie za swoje szaty.] Nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Księga zapowiadała ukaranie Izraelitów za ich 
grzechy. Król Jozjasz zapragnął pomóc swojemu ludowi postępować właściwie.  
 - Musimy pytać Pana o słowa Księgi – powiedział do Szafana. - Wiem, że mój ojciec i dziadek postępowali niewłaściwie i prowadzili 
ludzi do złego postępowania. Dowiedz się, co się stanie z ludźmi, którzy dzisiaj postępują źle.  
  Szafan z kilkoma osobami udał się do prorokini Chuldy. [Grupa idzie do Chuldy.] Kiedy weszli do jej domu, pokazali jej 
zwój.  
- Chuldo, prosimy, powiedz nam, co oznaczają słowa tej księgi.” 
  Chulda rzekła:  
- Powiedzcie królowi: Tak mówi Pan: Uczynię to wszystko, co jest zapisane w tej księdze. Twój lud nie był mi posłuszny, oddawał 
cześć innym bogom, uczynił też wiele złych rzeczy. Spotka go kara, aby wiedział, że grzech powoduje nieszczęście. Królowi 
Jozjaszowi zaś powiedzcie, że Bóg ma dla niego specjalną wiadomość: Tak mówi Pan do Jozjasza: Wysłuchałeś słów księgi - moich 
słów - o tym, co uczynię twojemu ludowi. Żałujesz tego, jak postępowali Izraelici. Rozdarłeś nawet swoje szaty, pokazując jak bardzo 
się tym przejąłeś. Widziałem twój żal. Dlatego pozwolę ci umrzeć w pokoju i nie ujrzysz nieszczęścia, które sprowadzę na twój lud.  



  Szafan powrócił do króla i przekazał mu słowa prorokini Chuldy. [Szafan wraca do Jozjasza.] Król Jozjasz wiedział, że 
nie może ocalić ludu od kary, ale mógł odwlec jej nadejście. Dopóki żył, mógł pomagać ludowi trwać w posłuszeństwie Bogu. Obiecał 
sobie zrobić wszystko co w jego mocy aby pomóc ludowi.  
  Zwołał cały swój lud - od najmniejszych do największych. [Jozjasz prowadzi lud do świątyni.] Razem weszli do świątyni, 
a król nakazał odczytać im słowa Księgi Prawa. [Dzieci siadają, a Chilkiasz odczytuje ze zwoju Dekalog.]   
 - Ludu mój! Chcę być posłuszny Bogu i przestrzegać Jego przykazań. Czy obiecacie mi, że uczynicie tak  samo?  
  Lud odpowiedział:  
- Przysięgamy. Będziemy posłuszni Panu, naszemu Bogu.  
  A czy ty złożysz dzisiaj taką obietnicę?   
      
ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Co było zapisane na zwoju znalezionym w świątyni? (Księga Prawa) 
Jak król Jozjasz zareagował na treść tej księgi? 
Kim była Chulda i dlaczego Jozjasz wysłał do niej arcykapłana? (Była prorokinią, a Jozjasz chciał poznać znaczenie słów księgi.)  
Jaki rozwój wydarzeń przepowiedziała Chulda? (Izrael zostanie ukarany, ale nie za życia Jozjasza.)   
Dlaczego odnalezienie zwoju było ważnym wydarzeniem? Co zmieniło w życiu ludu?  
Powtórzmy dzisiejsze przesłanie:  
 
BÓG PROWADZI NAS, KIEDY STUDIUJEMY JEGO SŁOWO I JESTEŚMY MU POSŁUSZNI.  
 
 
 
Ø WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Podziel dzieci na dwie grupy. 
 
Grupa pierwsza mówi:  
Słowo Twoje   - rozłóżcie dłonie jak księgę 
jest pochodnią   - utwórzcie krąg dłońmi - jak latarka 
nogom moim   - wskażcie na stopy 
 
Grupa druga mówi: … 
i światłością   - odsłońcie zasłonięte oczy 
ścieżkom moim   - wskażcie podłogę 
Psalm 119,105   - rozłóżcie dłonie jak księgę. 
 
Powtórzcie to ćwiczenie kilka razy. Następnie zamień grupy. Kontynuuj, aż dzieci zapamiętają werset.  
 
 
 
Ø STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie 
- kawałki 
papieru 
      

Przed lekcją przygotuj odnośniki do wersetów biblijnych na 
paskach papieru. Utwórz dziewięć grup lub par - jeśli nie 
ma tylu dzieci daj więcej tekstów każdej grupie. Powiedz: 
Przez pewien czas Księga Prawa była zagubiona. 
Dowiedzmy się o niej więcej. Czym była ta księga? 
Skąd pochodzi? Znajdźcie i przeczytajcie wersety. 
Teksty powinny być przeczytane zgodnie z kolejnością.  
 
1. 2 Krn 34,14 (Prawo zostało przekazane za 

pośrednictwem Mojżesza). 
2. Wj 19,20 (Bóg dał Prawo Mojżeszowi na górze Synaj). 
3. Wj 20,1-17 (Dekalog). 
4. Pwt 5,4-5 (Bóg przekazał Prawo). 
5. Pwt 5,22 (Bóg spisał Prawo na kamiennych tablicach). 
6. Pwt 9,7-17 (Złoty cielec; Mojżesz niszczy tablice). 
7. Pwt 10,1-2 (Bóg ponownie spisuje Prawo).  
8. Pwt 10,3-5 (Mojżesz składa tablice w Arce Przymierza).  
9. Pwt 6,6-7 (dzieci uczą się Prawa). 

Daj dzieciom tyle czasu, ile potrzebują.  
Zapytaj: 
Skąd pochodzi Księga Prawa? (Jest to prawo, 
które Bóg dał na górze Synaj na kamiennych 
tablicach.) 
Jak dzisiaj nazywamy to prawo? (Dekalog, 
Dziesięć Przykazań.) 
Jak ważne jest to Prawo dzisiaj? (Tak samo jak dla 
Izraelitów.) 
Które przykazania mówią o tym, jak powinna 
wyglądać nasza relacja  z Bogiem? (1-4) 
Które przykazania mówią nam o tym, jak 
postępować z innymi ludźmi? (5-10) 
Jak znajomość Dekalogu pomaga nam w 
codziennym życiu? (Ustala zasady codziennego 
życia, chroni przed kłopotami.) 
Przeczytajmy Bożą obietnicę dla ludzi, którzy są 
posłuszni przykazaniom: Jr 31,33-34 
Co myślicie o tej obietnicy?  Powtórzmy 
dzisiejsze przesłanie: 

 
   BÓG PROWADZI NAS, KIEDY STUDIUJEMY JEGO SŁOWO I JESTEŚMY MU POSŁUSZNI.  



 
 
ZASTOSOWANIE 
 
Ø BIBLIJNE ROZWIĄZANIA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblia Podziel dzieci na małe grupy i każdej z nich daj jeden ze 
scenariuszy. Celem będzie znalezienie przez grupę 
rozwiązania sytuacji. Kiedy grupa ustali rozwiązanie, daj jej 
tekst biblijny. Niech dzieci zaprezentują swoje ostateczne 
rozwiązanie całej grupie.  
 
1. Rita jest zniechęcona, ponieważ dzieci w szkole jej 

dokuczają. Co mogłoby jej pomóc? (Pwt 31,6) 
2. Jasio się boi. Co może go uspokoić? (Ps 34,5) 
3. Julia ma poczucie, że Bóg nie słyszy jej modlitw. Co może 

pomóc jej odzyskać chęci do modlitwy? (Ps 34,16.18) 

Zapytaj: Jak Biblia pomaga wam w trudnych 
sytuacjach? 
Jeśli nie znacie tekstu, który może was 
pocieszyć, czy możecie poprosić kogoś, aby 
pomógł wam znaleźć taki fragment? 
Co myślisz o tym, żeby szukać w Biblii 
pomocy, kiedy masz problemy? 
Czy Biblia zawiera odpowiedzi na każdą 
sytuację? 
Wierzę, że Pan Bóg może nam pomóc w  ażdej 
trudnej sytuacji.  
 
Powtórzmy dzisiejsze przesłanie:  

      
 BÓG PROWADZI NAS, KIEDY STUDIUJEMY JEGO SŁOWO I JESTEŚMY MU POSŁUSZNI.  
 
 
DZIELENIE SIĘ 
      

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- szablon lampy 
- kredki, markery 
- papier 
  
 

Daj każdemu dziecku szablon lampy. Poproś o 
przepisanie na nim tekstu pamięciowego. 
Zmień początek wersetu na „Boże Słowo” 
(„Boże Słowo jest pochodnią nogom moim 
i światłością ścieżkom moim”, Ps 119,105). 
Poproś dzieci, aby podzieliły się tym tekstem 
z kimś, kto potrzebuje zachęty.  
Zaproponuj dzieciom, aby w parach podzieliły 
się swoimi pomysłami, komu mogłyby 
przekazać ten werset i jak to zrobić.  

Zapytaj: Jakie macie sposoby, żeby kogoś 
pocieszyć i zachęcić? Czy umiesz przypomnieć 
sobie sytuację, w której ktoś cię pocieszył albo ci 
pomógł? Co powiedział/ zrobił? (Jeśli „nie”, w jaki 
sposób można cię pocieszyć?) 
Boże słowo zawsze może pocieszyć nas i naszych 
przyjaciół niezależnie od tego, w jak trudnej 
jesteśmy sytuacji.  
Powtórzmy dzisiejsze przesłanie: Bóg prowadzi 
nas, kiedy studiujemy Jego Słowo i jesteśmy mu 
posłuszni. 

      
ZAKOŃCZENIE 
 
Poproś dzieci, aby stanęły w kręgu. Módlcie się do Boga o pomoc w studiowaniu Biblii w nadchodzącym tygodniu. 
 
  



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

 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 
Tekst źródłowy: 2 Krl 22; 2 Krn 34; Prorocy i Królowie, rozdział 33: Księga Prawa. 
Tekst pamięciowy: „Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim”  (Ps 119,105). 
Główne przesłanie: Bóg prowadzi nas, kiedy studiujemy Jego Słowo i jesteśmy mu posłuszni.  
 

 
UKRYTY SKARB 

 
 Czy kiedykolwiek nie mogłeś się czegoś doczekać, a potem 
wszystko wyszło nie tak, jak tego oczekiwałeś? Jozjasz był 
taki podekscytowany, gdy Szafan odnalazł zwój ze świątyni, 
ale potem…. 
  
Szafan przybył do króla Jozjasza i złożył mu raport o postępie 
prac w świątyni.  
 - Budowniczowie zakończyli remont. Wykorzystali 
przeznaczone na niego pieniądze, zgromadzili materiały i 
zapłacili robotnikom.  
                   Po chwili dodał:  
- A arcykapłan Chilkiasz znalazł tę księgę.  

 Szafan pokazał zwój królowi.  
 - Co to za księga? - zapytał Jozjasz.   
 - Ten zwój zawiera Księgę Prawa, która zaginęła podczas 
panowania twojego dziadka - odpowiedział Szafan.  
  Król Jozjasz wyprostował się i spojrzał na niego z 
radością w oczach.  
- Naprawdę? - powiedział z szerokim uśmiechem - To 
wspaniała wiadomość! Przeczytaj mi ją, proszę.  
  Król Jozjasz słuchał bardzo uważnie. Im dłużej 
wsłuchiwał się w tekst, tym jego uśmiech coraz bardziej znikał 
z twarzy, a jego brwi stawały się coraz bardziej zmarszczone. 
Zaczął zawodzić i płakać. W końcu wstał i rozdarł swoją szatę. 
Nie mógł uwierzyć w to, co właśnie usłyszał. Księga 
zapowiadała ukaranie Izraelitów za ich grzechy. Król Jozjasz 
zapragnął pomóc swojemu ludowi postępować właściwie.  
 - Musimy pytać Pana o słowa Księgi – powiedział do Szafana. 
- Wiem, że mój ojciec i dziadek postępowali niewłaściwie 
i prowadzili ludzi do złego postępowania. Dowiedz się, co się 
stanie z ludźmi, którzy dzisiaj postępują źle.  

  Szafan z kilkoma osobami udał się do prorokini 
Chuldy. Kiedy weszli do jej domu, pokazali jej zwój.  
- Chuldo, prosimy, powiedz nam, co oznaczają słowa tej 
księgi.” 
  Chulda rzekła:  
- Powiedzcie królowi: Tak mówi Pan: Uczynię to wszystko, co 
jest zapisane w tej księdze. Twój lud nie był mi posłuszny, 
oddawał cześć innym bogom, uczynił też wiele złych rzeczy. 
Spotka go kara, aby wiedział, że grzech powoduje 
nieszczęście. Królowi Jozjaszowi zaś powiedzcie, że Bóg ma 
dla niego specjalną wiadomość: Tak mówi Pan do Jozjasza: 
Wysłuchałeś słów księgi - moich słów - o tym, co uczynię 
twojemu ludowi. Żałujesz tego, jak postępowali Izraelici. 
Rozdarłeś nawet swoje szaty, pokazując jak bardzo się tym 
przejąłeś. Widziałem twój żal. Dlatego pozwolę ci umrzeć w 
pokoju i nie ujrzysz nieszczęścia, które sprowadzę na twój lud.  
  Szafan powrócił do króla i przekazał mu słowa 
prorokini Chuldy. Król Jozjasz wiedział, że nie może ocalić 
ludu od kary, ale mógł odwlec jej nadejście. Dopóki żył, mógł 
pomagać ludowi trwać w posłuszeństwie Bogu. Obiecał sobie 
zrobić wszystko co w jego mocy aby pomóc ludowi.  
  Zwołał cały swój lud - od najmniejszych do 
największych. Razem weszli do świątyni, a król nakazał 
odczytać im słowa Księgi Prawa.   
 - Ludu mój! Chcę być posłuszny Bogu i przestrzegać Jego 
przykazań. Czy obiecacie mi, że uczynicie tak  samo?  
  Lud odpowiedział:  
- Przysięgamy. Będziemy posłuszni Panu, naszemu Bogu.  
  Bóg pragnie, abyśmy złożyli taką samą obietnicę. 
On poprowadzi nas, gdy będziemy studiować Jego Słowo 
i postępować według niego.  

 
 
 
Sobota 
 

o Idźcie razem na spacer. Porozmawiajcie o tym, co to znaczy, że Bóg kieruje naszym życiem. Jak możecie mieć 
pewność, że Bóg prowadzi ciebie i twoją rodzinę?  

o Policzcie, ile egzemplarzy Biblii macie w domu. Podziękujcie Bogu za Biblię.  
o Całą rodziną nauczcie się wersetu pamięciowego.  

 
Niedziela 
 

o Narysuj lampę albo żarówkę i napisz pod nią tekst pamięciowy. Umieść w miejscu, na które codziennie patrzysz. 
o Ile źródeł światła potrafisz znaleźć w swoim domu? Policz żarówki. 
o Posiedź chwilę w ciemnym pomieszczeniu i zastanów się, jak by to było żyć bez światła. Podziękuj Bogu za światło.  

 
Poniedziałek 
 

o Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie trzydziesty czwarty rozdział 2 Księgi Kronik. Skąd wzięła się Księga 
Prawa? Kim była Chulda?  

o Spróbuj zacząć zapamiętywać nazwy ksiąg biblijnych. Ile z nich już potrafisz wymienić? Ciekawe, kto z twojej rodziny 
potrafi wymienić najwięcej ksiąg?  

o Poproś każdego członka rodziny, aby wymienił swoją ulubioną księgę albo historię biblijną.  
o Podziękujcie Bogu za to, że dał wam Biblię, która prowadzi was w życiu.  

 



Wtorek 
 

o Do czego Pan Jezus przyrównał Boże Słowo? Przeczytaj Ewangelię Mateusza 4,4. 
o Zapytaj, czy możesz pomóc w przygotowaniu kolacji/obiadu. Wyjaśnij rodzinie, że Pan Jezus powiedział, iż czytanie 

Bożego Słowa to spożywanie dobrego/właściwego pokarmu. Poproś członków rodziny, aby obiecali codziennie karmić 
się Bożym Słowem.  

o Pomódlcie się, aby Bóg pomógł wam spełnić tę obietnicę. 
 
Środa 
 

o Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie werset z Psalmu 40,9. 
o Zrób zakładkę do książki z tekstem pamięciowym. Podziel się nią z przyjacielem.  
o Poproś pięć osób, aby wymieniły tekst, który pomógł im w trudnej sytuacji. Znajdź te teksty w Biblii i podkreśl je. 
o Pomódl się za przyjaciela, któremu podarowałeś zakładkę do książki.  

 
Czwartek 
 

o Konkordancja to specjalny katalog, który pomaga nam znaleźć teksty na różne tematy. Jeśli macie ją w domu, poproś 
rodzica, aby pokazał ci, jak znaleźć werset umieszczony pod hasłem „prawo”. Znajdź i omów trzy wersety z tego hasła.  

o Podczas rodzinnego nabożeństwa zaśpiewajcie pieśń dziękczynną i w modlitwie podziękujcie Bogu za Jego prawo, 
które prowadzi nas każdego dnia.  

 
Piątek 
 

o Przed rodzinnym nabożeństwem ukryj w pokoju wersety biblijne. Poszukajcie ich z rodziną i odczytajcie na głos.  
o Przypomnijcie sobie historię Jozjasza. Możecie odegrać ją wspólnie.  
o Wybierz psalm i przeczytaj go z odpowiednią intonacją. Wyrecytuj tekst pamięciowy.  
o Poproś Boga o błogosławieństwo dla ciebie i twojej rodziny w Jego świętym dniu.  

 


