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PORWANI! 
 

ŹRÓDŁA: Dn 1,1-2; 2 Krl 24,1-16; Prorocy i królowie, s. 307-309. 

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„Obrałem drogę prawdy, Prawa twoje stawiam przed sobą” (Ps 119,30). 

GŁÓWNA PRAWDA Służę Bogu, gdy pomagam przyjaciołom dokonywać dobrych wyborów. 

CEL – dzieci Wiedzą, że możemy służyć Bogu, pomagając naszym przyjaciołom w okazywaniu Mu wierności.  
Czuję się przydatne w dziele Bożym niezależnie od okoliczności.  
Reagują, zachęcając przyjaciół do wybrania Bożej drogi. 

LEKCJA BIBLIJNA 
W SKRÓCIE 

Król Babilonu Nebukadnesar najeżdża Jerozolimę i podbija Judę. Dziesięć tysięcy mieszkańców Judy, 
włączając w to króla judzkiego Jehojakima oraz Daniela, zostaje uprowadzonych do Babilonu. Daniel oraz 
inni młodzieńcy zostają zabrani do pałacu królewskiego, aby przyuczyć się do służby na dworze 
królewskim w Babilonie. Daniel i przyjaciele są zdecydowani służyć Bogu tak, jak zostali tego nauczeni, 
niezależnie od okoliczności. 

TO JEST LEKCJA 
O: 

służbie. 
Daniel i trzej inni więźniowie zdecydowani są służyć Bogu w nowych, dziwnych okolicznościach. Poleganie 
na Bogu oraz wzajemna przyjaźń dodały im sił do tego, aby służyć Bogu i czynić to, co prawe pomimo 
tego, że byli więźniami w obcym kraju. Boże dzieci wspierają się wzajemnie w prawym życiu i służbie Bogu. 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Widząc, że są to niezwykle obiecujący młodzieńcy, Nebukadnesar postanowił ich kształcić, by w 
przyszłości zajęli ważne urzędy w jego królestwie. Aby ich przygotować do tego zadania, zarządził, aby 
nauczono ich języka chaldejskiego i przez trzy lata edukowano w szkole, do której wstęp mieli tylko 
synowie książąt królestwa” (Prorocy i królowie, s. 307). 
„Hebrajskie imiona Daniela i jego towarzyszy zostały zamienione na imiona chaldejskie, nawiązujące swym 
znaczeniem do babilońskich bóstw. (...) 
Król nie zmuszał młodych Hebrajczyków, by porzucili swoją religię na rzecz bałwochwalstwa, ale miał 
nadzieję, że nastąpi to stopniowo, z upływem czasu. Dając im imiona związane z pogańskimi bóstwami, 
umieszczając ich tam, gdzie codziennie stykali się z bałwochwalczymi zwyczajami i pozostawali pod 
wpływem zwodniczych pogańskich rytuałów, miał nadzieję skłonić ich do porzucenia religii ich narodu i 
przyłączenia się do wyznawców babilońskich kultów. (...) 
Jednak Daniel się nie wahał. Boża akceptacja była mu droższa niż przychylność najpotężniejszego 
ziemskiego monarchy — droższa niż własne życie. Zdecydował się trwać przy zasadach bez względu na 
skutki. «Postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał» (Dn 1,8). W 
tym postanowieniu wsparli go jego trzej koledzy. (...) 
Życie Daniela i jego towarzyszy jest przykładem tego, czego Pan dokona dla tych, którzy poddadzą Mu się 
i całym sercem będą się starali spełniać Jego zamierzenia” (Prorocy i królowie, s. 308-309). 

DEKORACJA SALI Przygotuj salę tronową. Na ścianie powieś zasłonę. Dodaj matę oraz imitujące tron krzesło przykryte 
czerwoną tkaniną. Pomysły na tablicę informacyjną: piramida żywienia, informacja o wiszących ogrodach 
Babilonu, mapa pokazująca drogę z Jerozolimy do Babilonu, posąg z drugiego rozdziału Księgi Daniela. 

  

 
  



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. 
 
 

A. KOGO BRAKUJE? 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Poproś dzieci, aby rozeszły się po sali. Powiedz: 
Zamknijcie oczy. Będę przechadzać się między wami 
i ten, kto zostanie przeze mnie dotknięty, musi 
cichutko wyjść z sali. Gdy poproszę, abyście 
otworzyli oczy, powiecie mi, kogo brakuje. 
Powtórzcie czynność kilkukrotnie. Poproś, aby dzieci 
zmieniały swoje miejsca w pokoju, a za każdym razem 
dotknij inne dziecko. 

Daj dzieciom czas na odpowiedź: Czy łatwo było 
zorientować się, kogo brakuje? Dlaczego? Jak byście 
się czuli, gdyby ktoś z waszych przyjaciół nagle 
zniknął? 
W dzisiejszej historii poznamy kilku chłopców, którzy 
zostali porwani i uprowadzeni do innego kraju. 
Musieli dokonywać trudnych wyborów, ale pomagali 
sobie nawzajem. Przesłanie na dzisiaj brzmi: 

 
SŁUŻĘ BOGU, GDY POMAGAM PRZYJACIOŁOM DOKONYWAĆ DOBRYCH WYBORÓW. 
Powiedzmy je razem. 
 
 

B. NIEWIDOMY KOLEGA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- przepaska do 
zasłonięcia oczu  
- krzesło 
 
 
 
 

Poproś dzieci, aby dobrały się w pary. 
Zasłoń oczy jednemu z dzieci. Ustaw 
krzesło na drugim końcu pokoju, okręć 
dziecko kilka razy i poproś, aby usiadło 
na krześle. Zapytaj: Czy chcesz, żeby 
ktoś Cię poprowadził? Twój 
towarzysz może ci pomóc, mówiąc, 
jak masz iść.  
Pozwól każdemu spróbować swoich sił. 
W przypadku większej grupy użyj kilku 
krzeseł i pozwól na równoczesną 
zabawę kilku parom. 

Daj dzieciom czas na odpowiedź: Podnieś rękę, jeśli 
udało ci się usiąść na krześle bez niczyjej pomocy. 
Podnieś rękę, jeśli potrzebowałeś pomocy. Jak się 
czułeś, próbując znaleźć drogę samodzielnie, a jak, 
kiedy ktoś ci pomagał? Jak pomógł ci twój 
towarzysz? W jaki sposób wpłynęło to na twoje 
samopoczucie?  
W naszej dzisiejszej historii kilku chłopców, którzy 
zostali porwani w czasie wojny, pomagało sobie 
nawzajem. Wybrali posłuszeństwo Bogu bez 
względu na okoliczności. Przesłanie na dzisiaj 
brzmi: 

 
SŁUŻĘ BOGU, GDY POMAGAM PRZYJACIOŁOM DOKONYWAĆ DOBRYCH WYBORÓW. 
Powiedzmy to razem. 
 
 
 
MODLITWA 
 
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. 
 
PIEŚNI 
Czyń jak Daniel (pieśń nr 436) 



Rodzinny domu mój (pieśń nr 497) 
Dla Pana (pieśń nr 616) 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 

DARY  
Materiały Przebieg 

- pudełko pokryte zdjęciami lub obrazkami 
miejsc, które dzieci mogą rozpoznać (kilka 
charakterystycznych miejsc polskich 
i zagranicznych) 

Popatrz na obrazki i spróbuj rozpoznać, co przedstawiają. Powiedz: 
Bóg wzywa nas, abyśmy mu służyli, gdziekolwiek jesteśmy. 
Nasze dary wspierają Boże dzieło tutaj i w odległych 
miejscach.  

 
MODLITWA  

Materiały Przebieg 

- wycięty kształt człowieka dla 
każdego dziecka 
- długopisy 
- klej 
- duży arkusz papieru 

Rozdaj dzieciom wycięte figurki. Powiedz: Poprzez nasze działania oraz to, co 
mówimy, możemy pomóc naszym przyjaciołom podejmować dobre 
decyzje. Pomyśl o przyjacielu, któremu chciałbyś pomóc dokonać dobrego 
wyboru. Napisz jego imię na wyciętej postaci i przyklej ją na arkuszu 
papieru. Podczas modlitwy wspomnij imiona napisane na postaciach. Poproś 
Boga o to, aby pomagał dzieciom wspierać ich przyjaciół w podejmowaniu 
dobrych decyzji. 

 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 
PRZYGOTOWANIE 
 
Poproś, aby podczas czytania historii dzieci reagowały na poniższe postaci w następujący sposób: 

● Daniel – kiwanie głową na tak (góra-dół) 
● Ananiasz – trzy palce w górę 
● Azariasz – trzy palce w górę 
● Miszael – trzy palce w górę 
● Nebukadnesar – kiwanie głową na nie (prawa-lewa) 
● Bóg – wskazywanie palcem w niebo 

 
OPOWIADANIE HISTORII  
 

Państwo judzkie znowu zapomniało o Bogu. Ale wciąż byli w nim ludzie, którzy kochali i czcili prawdziwego 
Boga. Należała do nich rodzina Daniela. Kiedy Daniel się urodził, rodzice dali mu imię, które miało mu przypominać, 
aby pozostał wierny Bogu. Daniel oznacza: Bóg jest moim sędzią. Bóg był na pierwszym miejscu w jego codziennych 
obowiązkach oraz wszystkich ważnych sprawach.  

Daniel mieszkał w Jeruzalem, stolicy Judy, gdzie żył i królował król Jehojakim. Król nie czcił Boga i namawiał 
ludzi do oddawania czci bożkom. Wybudował im świątynki i prowadził ich podczas obchodzenia pogańskich świąt. 
Daniel postanowił, że bez względu na wszystko przewrotny król Jehojakim nie zmusi go do złych czynów. Daniel nie 
był sam. Miał trzech przyjaciół: Ananiasza, Azariasza i Miszaela, którzy również oddawali cześć Bogu oraz stawiali 
Go na pierwszym miejscu. Po śmierci króla Jehojakima na tronie zasiadł jego syn, Jehojakin. On również nie czcił Boga.  

Król babiloński Nebukadnesar wznosił swoje imperium i postanowił zaatakować Jeruzalem. Szybko pokonał 
armię judzką, wkroczył do miasta i pojmał króla Jehojakina. Wojsko babilońskie weszło do świątyni i zabrało z niej złote 
naczynia, które należały do Boga. Żołnierze przemaszerowali przez miasto, rabując domy mieszkańców.  

Razem ze skarbami Nebukadnesar zabrał do Babilonu dziesięć tysięcy jeńców. Wśród nich byli Daniel i jego 
trzej towarzysze. Zabrano ich od ich rodzin i wszystkiego, co znali. Ale oni wspierali siebie nawzajem i postanowili, że 
bez względu na to, co się wydarzy, będą żyli dla Boga. Pomagali sobie nawzajem podejmować dobre decyzje.  

Po dotarciu do Babilonu dostali nowe imiona: Daniel został Baltazarem, Ananiasz - Szadrachem, a Azariasz 
– Abednegiem. Wszystkie te imiona oddawały cześć babilońskim bożkom. Król Nabukadnesar miał nadzieję, że dzięki 
temu porzucą wiarę w Boga na rzecz oddawania czci bożkom.  

Daniel stracił rodzinę i dom, stracił nawet swoje imię. Co mu pozostało?  
Wbrew pozorom bardzo dużo. 
Nebukadnesar i cała jego armia nie mogli odebrać Danielowi Boga, ponieważ On mieszkał głęboko w jego 

sercu. Daniel miał wszystko, czego potrzebował. Bóg pamiętał o nim i jego trzech przyjaciołach. Miał dla nich specjalne 
dzieło do wykonania.  

Bóg chciał, aby Nebukadnesar Go poznał. Tych czterech Hebrajczyków miało pokazać mu prawdziwego 
Boga. 



 
 
 
ROZWINIĘCIE  
 
Pozwól dzieciom zastanowić się nad odpowiedzią: Wyobraź sobie, że jesteś jednym z czterech porwanych 
młodzieńców. Co ci się przydarzyło? Co myślisz o swojej przyszłości? Jak myślisz, co stanie się z tobą i twoimi 
przyjaciółmi? Jaką decyzję podjął Daniel i przyjaciele? (Aby służyć Bogu niezależnie od okoliczności.) W jaki 
sposób życie, które prowadzili przed porwaniem pomogło im podjąć tę decyzję? Kto pomógł im w wyborze 
posłuszeństwa Bogu bez względu na okoliczności? (Bóg; wzajemnie się zachęcali.) Jak możesz pomóc swoim 
przyjaciołom podejmować dobre decyzje? Zapamiętajmy nasze przesłanie: 
 
SŁUŻĘ BOGU, GDY POMGAM PRZYJACIOŁOM DOKONYWAĆ DOBRYCH WYBORÓW. 
 
 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 
Pozwól dzieciom znaleźć i przeczytać tekst pamięciowy z ich własnych Biblii – Psalm119,30. Wykorzystaj poniższe 
gesty, aby nauczyły się go na pamięć: 
 

„Obrałem    - wskaż na siebie, 
drogę   - pokaż drogę rękami, 
prawdy    - dotknij ust i odsuń rękę,  
Prawa twoje   - wskaż na niebo prawą ręką, 
stawiam przed sobą”.  - wskaż przed siebie, 
Psalm 119,30   - pokaż otwartą księgę za pomocą dłoni. 

 
 
 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Przebieg Rozwinięcie 

Powiedz: Daniel i jego przyjaciele wspierali się wzajemnie w dokonywaniu dobrych 
wyborów. Poszukajmy innych przykładów ludzi, którzy pomagali swoim 
przyjaciołom podążać za Bogiem. Dam wam kilka podpowiedzi. Ciekawe, czy 
zgadniecie? Potem przeczytam tekst i sprawdzimy, czy mieliście rację. 
Upewnij się, że dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać, będą miały wsparcie osób 
czytających. 
 

● Żyli w czasach Starego Testamentu. Byli najlepszymi przyjaciółmi. Jeden z nich 
był księciem, drugi został królem (Dawid i Jonatan - 1 Księga Samuela 20,42). 

● Jeden znajdował się pod drzewem, a drugi poszedł go szukać. Obaj byli 
uczniami Jezusa (Filip i Natanael - Ewangelia Jana 1,43-45). 

● Wspólnie podróżowali. Żyli w czasach Nowego Testamentu. O północy śpiewali 
pieśni w więzieniu (Paweł i Sylas - Dzieje Apostolskie 16,25). 

● Pewnej nocy przeszli dwadzieścia kilometrów. Żyli w czasach Nowego 
Testamentu. Rozmawiali z Jezusem w ciemnościach (Kleofas i jego towarzysz 
na drodze do Emaus - Ewangelia Łukasza 24,13-34. 

Zapytaj: Co wszyscy ci 
ludzie mieli ze sobą 
wspólnego? (Wspierali 
się nawzajem.) 
Razem dokonywali 
dobrych wyborów. My 
również możemy 
pomagać naszym 
przyjaciołom 
podejmować właściwe 
decyzje. Pamiętaj:  
 

 
SŁUŻĘ BOGU, GDY POMAGAM PRZYJACIOŁOM DOKONYWAĆ DOBRYCH WYBORÓW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZASTOSOWANIE 
 
WŁAŚCIWE WYBORY 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Przed lekcją przygotuj kopie scenariuszy. Utwórz cztery grupy. Każdej z nich daj 
scenariusz. Powiedz: Przeczytajcie scenkę i zastanówcie się nad dwoma 
dobrymi sposobami, w jakie moglibyście odpowiedzieć i pomóc osobie 
dokonać dobrego wyboru. 
Scenariusze: 

1. Wraz z przyjaciółmi bawisz się na dworze. Osoba, której nikt nie lubi, chce 
do was dołączyć. Ktoś mówi: „Nie ma mowy, nic z tego!”. Co robisz? 

2. Twój nauczyciel wyszedł na chwilę z klasy. Właśnie masz pisać 
sprawdzian. Pytania i odpowiedzi leżą na biurku. Ktoś mówi: „Patrzcie, 
tam są odpowiedzi. Zaraz wam podyktuję”. Nie przygotowałeś się na ten 
sprawdzian. Co robisz? 

3. Zostałeś zaproszony do domu przyjaciół. Dowiadujesz się, że ich kuzyn 
przyniósł film, który nie wygląda na taki, który chrześcijanin powinien 
oglądać. Co robisz? 

4. W kościele dzieci chcą pobawić się na zewnątrz podczas nabożeństwa. 
Mówią ci, żebyś udawał, że potrzebujesz iść do łazienki i wtedy wymknął 
się na podwórko. Co robisz? 

Zapytaj: Czy pomaganie 
innym podjąć dobrą decyzję 
jest proste? Dlaczego? W 
jaki sposób dobre decyzje, 
które podejmujesz dzisiaj, 
pomogą ci w przyszłości, 
gdy będziesz dorastać? Kto 
może ci w tym pomóc? (Bóg, 
rodzice, nauczyciele, 
przyjaciele.) Jak się czujesz, 
gdy sprzeciwiasz się 
przyjaciołom? (Nie zawsze 
dobrze.) Trzymając się, tego, 
co dobre, możesz zachęcić 
innych do tego samego. 
Jeśli chcesz tak robić, 
podnieś rękę. 
Przypomina nam o tym 
nasze przesłanie: 

 
SŁUŻĘ BOGU, GDY POMAGAM PRZYJACIOŁOM DOKONYWAĆ DOBRYCH WYBORÓW. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
PRAWDZIWY KUMPEL 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Powiedz: Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz pomagali sobie nawzajem 
w okazywaniu Bogu wierności. My również możemy pomagać naszym 
przyjaciołom w tej kwestii. Możemy rozmawiać ze sobą, wspólnie się 
modlić oraz modlić się za siebie nawzajem. Taka postawę można określić 
byciem odpowiedzialnym za siebie nawzajem. Dzisiaj poznamy zasadę 
bycia kumplem. Kumpel to ktoś, kto pomoże ci umacniać się w Jezusie i 
dokonywać dobrych wyborów.  
Pozwól dzieciom dobrać się w pary. Pokaż na przykładzie osoby dorosłej, co to 
znaczy być kumplem. Podziel się ze współprowadzącym / innym dorosłym 
wymyślonym problemem np. oglądasz za dużo TV, jesteś niemiły dla 
rodzeństwa, nie masz czasu dla Jezusa etc. Wybrana osoba pomaga ci, 
rozmawiając z tobą o twoim problemie, poddając pomysły, jak sobie z nim 
poradzić oraz obiecując, że każdego dnia będzie się za ciebie modlić. Daj czas, 
aby pary porozmawiały ze sobą. Zachęć je do ustalenia jakiegoś czasu w ciągu 
dnia w nadchodzącym tygodniu, kiedy mogłyby podzielić się ze sobą swoimi 
myślami oraz wspólnie pomodlić się za siebie nawzajem. Możecie spotkać się 
osobiście lub zrobić to telefonicznie, mailowo itp. 

Zapytaj: Jakie to uczucie, 
kiedy wiemy, że mamy 
kogoś, z kim możemy 
podzielić się swoimi 
myślami; kogoś, kto będzie 
modlić się za nas w tym 
tygodniu? Za kogo wy 
będziecie się modlić? Co to 
znaczy być 
odpowiedzialnym? Zachęć 
dzieci do kontaktu w ciągu 
tygodnia, wzajemnego 
wsparcia oraz modlitwy za 
siebie nawzajem. Możemy 
pomóc sobie nawzajem w 
okazywaniu wierności wobec 
Jezusa! Powiedzmy razem 
nasze przesłanie. 

 
SŁUŻĘ BOGU, GDY POMAGAM PRZYJACIOŁOM DOKONYWAĆ DOBRYCH WYBORÓW. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Zaśpiewajcie pieśń W Jezusie moja radość (pieśń nr 604). Poproś w modlitwie o to, aby dzieci dokonywały dobrych 
wyborów i potrafiły pomagać swoim przyjaciołom podejmować dobre decyzje. 



 

 

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

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

Tekst źródłowy: Dn 1,1-2; 2 Krl 24,1-16, Prorocy i królowie, s. 307-309. 
Tekst pamięciowy: „Obrałem drogę prawdy, Prawa twoje stawiam przed sobą” (Ps 119,30). 
Główna prawda: Służę Bogu, gdy pomagam przyjaciołom dokonywać dobrych wyborów.  
 

 

 
PORWANI! 

 
Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś nagle musiał opuścić swój dom. Gdybyś nie mógł nic ze sobą wziąć... 

Co by było, gdybyś musiał opuścić swoją rodzinę? Daniel musiał wszystko zostawić. Stało to się bardzo dawno temu 
… 
 

Państwo judzkie znowu zapomniało o Bogu. Ale wciąż byli w nim ludzie, którzy kochali i czcili prawdziwego 
Boga. Należała do nich rodzina Daniela. Kiedy Daniel się urodził, rodzice dali mu imię, które miało mu przypominać, 
aby pozostał wierny Bogu. Daniel oznacza: Bóg jest moim sędzią. Bóg był na pierwszym miejscu w jego codziennych 
obowiązkach oraz wszystkich ważnych sprawach.  

Daniel mieszkał w Jeruzalem, stolicy Judy, gdzie żył i królował król Jehojakim. Król nie czcił Boga i namawiał 
ludzi do oddawania czci bożkom. Wybudował im świątynki i prowadził ich podczas obchodzenia pogańskich świąt. 
Daniel postanowił, że bez względu na wszystko przewrotny król Jehojakim nie zmusi go do złych czynów. Daniel nie był 
sam. Miał trzech przyjaciół: Ananiasza, Azariasza i Miszaela, którzy również oddawali cześć Bogu oraz stawiali Go na 
pierwszym miejscu. Po śmierci króla Jehojakima na tronie zasiadł jego syn, Jehojakin. On również nie czcił Boga.  

Król babiloński Nebukadnesar wznosił swoje imperium i postanowił zaatakować Jeruzalem. Szybko pokonał 
armię judzką, wkroczył do miasta i pojmał króla Jehojakina. Wojsko babilońskie weszło do świątyni i zabrało z niej złote 
naczynia, które należały do Boga. Żołnierze przemaszerowali przez miasto, rabując domy mieszkańców.  

Razem ze skarbami Nebukadnesar zabrał do Babilonu dziesięć tysięcy jeńców. Wśród nich byli Daniel i jego 
trzej towarzysze. Zabrano ich od ich rodzin i wszystkiego, co znali. Ale oni wspierali siebie nawzajem i postanowili, że 
bez względu na to, co się wydarzy, będą żyli dla Boga. Pomagali sobie nawzajem podejmować dobre decyzje.  

Po dotarciu do Babilonu dostali nowe imiona: Daniel został Baltazarem, Ananiasz - Szadrachem, a Azariasz – 
Abednegiem. Wszystkie te imiona oddawały cześć babilońskim bożkom. Król Nabukadnesar miał nadzieję, że dzięki 
temu porzucą wiarę w Boga na rzecz oddawania czci bożkom.  

Daniel stracił rodzinę i dom, stracił nawet swoje imię. Co mu pozostało?  
Wbrew pozorom bardzo dużo. 
Nebukadnesar i cała jego armia nie mogli odebrać Danielowi Boga, ponieważ On mieszkał głęboko w jego 

sercu. Daniel miał wszystko, czego potrzebował. Bóg pamiętał o nim i jego trzech przyjaciołach. Miał dla nich specjalne 
dzieło do wykonania.  

Bóg chciał, aby Nebukadnesar Go poznał. Tych czterech Hebrajczyków miało pokazać mu prawdziwego Boga. 
 

 
 
Sobota 

● W rodzinnym gronie przeczytajcie fragment z Księgi Daniela 1,1-2. Porozmawiajcie o tym, jak to jest być 
zabranym od rodziny i porwanym do innego kraju. 

● Zapytaj każdego członka rodziny, co ceni sobie najbardziej. Jak by się czuł, gdyby ktoś przyszedł i mu to zabrał? 
Jak czuli się Izraelici, kiedy Nebukadnesar zabrał ze świątyni święte naczynia? 

● Narysuj skarby, jakie Nebukadnesar mógł zabrać ze świątyni. Proś Boga, aby pomógł ci szanować rzeczy, które 
posiadasz.  

 
Niedziela  

● Zrób łańcuch z papieru. Na każdym z ogniw napisz jedno słowo z tekstu pamięciowego. Podczas nabożeństwa 
uczcie się wersetu w gronie rodziny. 

● Porozmawiaj o tym, jak Daniel i przyjaciele zostali zabrani jako więźniowie. Co myśleli? Jak przetrwali? Co ty 
byś zrobił?  

● Módlcie się za ludzi, którzy znaleźli się w więzieniu ze względu na miłość do Jezusa.  
 
Poniedziałek  



● Zrób kartkę dla kogoś, kto potrzebuje pociechy / zachęty. 
● Jeśli to możliwe, idź z przyjaciółmi na spacer albo zadzwoń do przyjaciela. Porozmawiajcie, jak możecie pomóc 

sobie nawzajem w dokonywaniu dobrych wyborów. Podziękuj Bogu za swoich przyjaciół. 
 
Wtorek  

● Sprawdź w gazecie lub wiadomościach, czy obecnie trwają jakieś wojny? 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i porozmawiajcie o fragmencie z 2 Księgi Królewskiej 24,1-16. 

Ile osób Nebukadnesar uprowadził do Babilonu? 
● Dowiedz się, ile osób mieszka w twoim mieście. Porównaj tę liczbę z ilością osób uprowadzonych przez 

Nebukadnesara?  
● Módl się, aby Bóg pomógł osobom, które rządzą twoim krajem, podejmować dobre i mądre decyzje. 

 
Środa  

● Podczas rodzinnego nabożeństwa zapytaj swoich rodziców, czy gdy byli w twoim wieku mieli przyjaciół. Czy 
pomagali im oni w podążaniu za Bogiem? 

● Znajdź i przeczytaj w Biblii historię o dwójce przyjaciół, którzy pomagali sobie wzajemnie. 
● Pomyśl, w jaki sposób dzisiaj możesz pomóc lub zachęcić / wesprzeć swojego przyjaciela. Pomódl się, aby twój 

przyjaciel podejmował dobre decyzje. 
 
Czwartek  

● Kiedy Daniel i jego przyjaciele przybyli do Babilonu, otrzymali nowe imiona. Wymyśl nowe imię dla każdego 
członka rodziny. Podziel się nimi podczas nabożeństwa i powiedz, dlaczego właśnie to imię wybrałeś. 

● Napisz list od Daniela do przyjaciela w Jerozolimie i przeczytaj go podczas nabożeństwa. 
● Zaśpiewajcie wspólnie pieśń W Jezusie moja radość (pieśń nr 604). 
● Podziękuj Bogu, że jesteś jego dzieckiem i że On może użyć cię do pomocy twoim przyjaciołom. Módl się za 

ludzi, którym ciężko jest podejmować dobre decyzje. 
 
Piątek  

● Imię Daniel oznacza: Bóg jest moim sędzią. Dowiedz się, co oznacza twoje imię. Zapytaj rodziców, dlaczego 
właśnie takie imię ci nadali. Wraz z rodziną przedstawcie scenkę porwania Daniela i jego przyjaciół. 

● Przed modlitwą zaśpiewaj pieśń o Danielu. Poproś Boga, aby twoja rodzina potrafiła zachęcać innych do 
podejmowania dobrych decyzji. 

 
 
 


