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WYPUSZCZONY NA PASTWISKO 
 
 

ŹRÓDŁA: Dn 4; Prorocy i królowie, rozdział 42: Prawdziwa wielkość. 

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma (...), abyście wiedzieli, jak macie 
odpowiadać każdemu” (Kol 4,6). 
 

GŁÓWNA PRAWDA Mogę służyć Bogu, gdziekolwiek jestem. 
 

CEL – dzieci Wiedzą, że służenie Bogu obfituje w ekscytujące wyzwania.  
Czują gotowość, aby służyć Bogu bez względu na konsekwencje.  
Reagują służeniem Bogu w różnych okolicznościach. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Bóg daje Nebukadnesarowi, królowi Babilonu, zrozumienie przyszłości w snach. Przemawia 
także do niego dzięki wierności Daniela i jego trzech przyjaciół. Ponieważ jednak 
Nebukadnesar nie traktuje tego poważnie, w kolejnym śnie Bóg zapowiada, że na siedem 
lat zostanie on wygnany ze swojego pałacu i zamieszka na zewnątrz razem ze zwierzętami. 
Daniel przekazuje królowi tę straszną wiadomość, ponieważ nauczył się, że zawsze 
najlepiej jest być wiernym Bogu, nawet jeśli oznacza to niepopularność. 

TO JEST LEKCJA O: 
 
 
 
 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEKORACJA 
 SALI 

służbie. 
Daniel doświadczył w swoim życiu wielu ekscytujących wyzwań. Już wcześnie nauczył się, 
że największe szczęście pochodzi ze służenia Bogu, nawet jeśli sprawia to, że stajemy się 
niepopularni wśród ludzi wokół nas. 

 
„Prorok zrozumiał, że to jego Bóg obarczył uroczystym obowiązkiem objawienia 
Nebukadnesarowi wyroku, jaki spaść miał na władcę z powodu jego pychy i arogancji. 
Daniel musiał wytłumaczyć mu sen w taki sposób, aby król mógł go przyjąć. Chociaż 
straszliwy ciężar tego snu wywołał w nim uczucie niepewności i wahania, musiał jednak 
oznajmić prawdę bez względu na to, jakie imałby ponieść tego konsekwencje. (...) 
Przez szereg miesięcy Pan wstrzymywał swój wyrok. Ale zamiast okazać żal i skruchę, 
król folgował swej pysze, aż w końcu stracił wiarę W wykład snu i drwił z poprzednich 
obaw. 
Po roku otrzymał przestrogą. Chodząc po swym pałacu i rozmyślając z dumą o swej 
potężnej władzy, o swych sukcesach budowniczego, Nebukadnesar zawołał: «Czy to nie 
jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i 
dla uświetnienia mojej wspaniałości?» Gdy te słowa pychy były jeszcze na jego wargach, 
głos z nieba oznajmił, że nadszedł wyznaczony przez Boga czas wykonania wyroku” 
(Prorocy i królowie, rozdział 42: Prawdziwa wielkość). 
 
Zob. lekcja nr 5. 
 

 
 



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. PRZYKLEJONY DO MIEJSCA 

 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- 12 klamerek 
na pranie 

Zrób na podłodze znak i rozłóż 
wokół niego dwanaście klamerek. 
Umieść je trochę poza zasięgiem 
osoby stojącej na znaku. Zaproś 
ochotnika. Powiedz: Chcę, byś 
stanął na tym znaku i zobaczył, ile 
klamerek możesz zebrać. Możesz 
się schylić, ale nie możesz 
oderwać stóp od znaku. Pozwól 
innym dzieciom spróbować. 

Zapytaj: Dlaczego nie mogliście zebrać wszystkich 
klamerek? (Nie mogłem do nich dosięgnąć.) Jak się 
czuliście, kiedy nie mogliście dosięgnąć wszystkich? 
(Sfrustrowany, zirytowany.) Jak mogliście sobie 
pomóc, aby je dosięgnąć? (Poruszając stopami.)  
Czasami wydaje nam się, że możemy służyć Bogu 
tylko w jeden sposób lub tylko w innym w miejscu niż 
jesteśmy. W naszej dzisiejszej historii Daniel musiał 
służyć Bogu i królowi Nebukadnesarowi. To nie było 
łatwe! Ale Bóg był z nim. Możemy służyć Bogu na 
wiele różnych sposobów. Dzisiejsze przesłanie 
mówi:  

 
MOGĘ SŁUŻYĆ BOGU, GDZIEKOLWIEK JESTEM.  
Powiedzmy to razem. 
 

 
B. STRATA 

 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- papier 
- długopis 
- małe pudełko 
upominkowe 
z pokrywką 

Przed lekcją przygotuj grę „Podaj paczkę”. Wewnątrz pudełka 
umieść warstwowo kartoniki z zapisaną treścią zadań (zobacz 
sugestie poniżej). Usiądź wraz z dziećmi w kręgu. Rozpocznij 
ćwiczenie, przekazując pudełko dziecku znajdującemu się po 
twojej prawej stronie. Jego zadaniem jest zastosowanie się do 
treści ćwiczenia zapisanego na kartce. Jeśli dziecko podejmie 
wyzwanie, wykonuje je; jeśli nie - przekazuje pudełko kolejnemu 
dziecku po swojej prawej. To dziecko nie może otworzyć pudełka, 
ale musi spróbować zrobić to, co jest zapisane na przekazanej mu 
kartce. Powtarzaj, aż pudełko zrobi pełny okrąg. 

Sugestie zadań: 

● Powtórz swój ulubiony werset biblijny.  
● Wymień pięć pierwszych ksiąg biblijnych.  
● Powiedz pełne imię naszego pastora.  
● Wymień trzech uczniów Jezusa.  
● Wymień króla, który wziął Daniela i jego przyjaciół do 

niewoli.  
● Wymień trzech przyjaciół Daniela.  
● Opisz obraz, który król Nebukadnesar zobaczył we śnie. 
● Co oznacza imię Daniel? 
● Zaśpiewaj jedną zwrotkę swojej ulubionej pieśni 

szabatowej.  
● O jakie jedzenie poprosił Daniel i jego przyjaciele? 

Daj czas na odpowiedź, gdy 
zapytasz: Co pomyśleliście, 
gdy nie dostaliście szansy 
na otwarcie skrzynki? Co 
myśleliście o osobie, która 
dała wam swoją kartkę? Jak 
się czuliście, wykonując 
czyjeś zadanie? Czy było to 
zadanie trudne czy łatwe?  

Czasami jesteśmy proszeni 
o służenie Bogu w trudnych 
miejscach lub robienie 
tego, co trudne. Daniel 
musiał zrobić coś bardzo 
ciężkiego i przerażającego. 
Ale Bóg był z nim i będzie 
także z nami, gdy będziemy 
robić trudne rzeczy, aby Mu 
służyć. On zawsze pomoże 
nam stanąć w Jego 
obronie. Dzisiejsze 
przesłanie to:  

 
MOGĘ SŁUŻYĆ BOGU, GDZIEKOLWIEK JESTEM.  



 
C. TAJNA OCHRONA 

 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- gazeta 
- koc 

Daj każdemu dziecku stronę z gazety. Powiedz: 
Rozerwij gazetę i zrób z niej kulki. Poproś ochotnika 
lub wybierz kogoś, kto np. ma czerwony sweter lub 
zastosuje jakiś inne proste kryterium wyboru. Kiedy 
policzę do trzech, będziemy bombardować … (imię 
wybranej osoby) papierowymi kulkami. Zacznij 
liczyć. Kiedy dojdziesz do „dwa”, poproś dorosłego 
pomocnika, by powiedział „Przepraszam” i poprosił cię 
o przytrzymanie drugiego końca koca. Trzymaj koc 
przed ochotnikiem. Następnie powiedz „trzy”.  

Zapytaj zarówno dzieci rzucające kulki, jak 
i wolontariusza: Co pomyśleliście, kiedy 
zawiesiliśmy koc? Dlaczego? Czasami, 
kiedy służymy Bogu, nie wiemy, jakie będą 
tego konsekwencje, ale nieważne jak jest 
trudno, On jest zawsze z nami. W dzisiejszej 
historii Daniel musiał zrobić coś bardzo 
trudnego. Ale Bóg był z Nim i będzie 
również z nami. Powiedzmy razem nasze 
przesłanie:  

 
MOGĘ SŁUŻYĆ BOGU, GDZIEKOLWIEK JESTEM.  
 
 
 
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) 
Radujcie się święci (pieśń nr 56) 
Chodzić wciąż z Panem (pieśń nr 368) 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY - Powiedz: Na całym świecie są ludzie, którzy nie znają Boga. Gdy składamy dary, służymy Mu i pomagamy 
w pracy ewangelizacyjnej na całym świecie. 
 
MODLITWA - Daj każdemu dziecku kartkę papieru. Powiedz: Złóż kartkę na pół. Na jednej połowie napisz lub 
narysuj coś, za co chcesz wychwalać Boga i za co chcesz Mu podziękować, a na drugiej połowie zapisz intencję 
modlitewną. Znajdź partnera. Wymieńcie się kartkami, a następnie pomódlcie się za zapisane na nich intencje. 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały  Przygotowanie 

- dorosły 
mężczyzna 
- kostium z 
czasów 
biblijnych dla 
niego 
 

Poproś dorosłego mężczyznę o przebranie się w kostium z czasów biblijnych i opowiedzenie 
historii. 
 
Posłuchajmy, jak król Nebukadnesar opowie nam, do czego doprowadziła jego duma. Zachęcaj 
dzieci do wykonywania następujących gestów podczas słuchania: 
Kiedy mówisz:  Daniel, Bóg              Dzieci robią:  kciuki w górę, wskazują na coś 
 

  
OPOWIADANIE HISTORII  
 
 Jestem królem Nebukadnesarem. Na pewno o mnie słyszeliście. Jakiś czas temu pokonałem Judę i najlepsi 
z judzkich młodych mężczyzn pracują dla mnie. Czterech spośród nich ma wybitne zdolności: Daniel, Szadrach, 
Meszach i Abed-Nego. Kiedy przyszli, odmówili jedzenia potraw z mojego stołu i zamiast tego wybrali proste posiłki. 
Nie wydaje się, by to szkodziło ich umysłom.  
 Daniel wyjaśnił mi sen o królestwach ziemi. Oczywiście moje królestwo Babilon było pierwsze, ale niepokoi 
mnie, że wymienił inne królestwa, które nadejdą później. Myślałem o tym, leżąc w nocy w łóżku. Byłem pod wrażeniem, 
gdy Daniel nie tylko zinterpretował sen, ale też powiedział mi, o czym śniłem. Jego Bóg wydaje się być prawdziwym 
Bogiem.  



 Teraz miałem kolejny sen, którego nikt nie umie wyjaśnić. Żaden z moich mędrców nie umiał powiedzieć, co 
on oznacza. Posłałem po Daniela w nadziei, że mi pomoże. Sen był prosty. Widziałem w nim wielkie drzewo na środku 
równiny. Było ogromne i zdawało się sięgać do nieba. Jego liście były piękne, a owoce obfite. Ptaki zrobiły w jego 
gałęziach swoje gniazda, a zwierzęta chroniły się pod nim. A potem nagle zobaczyłem anioła i usłyszałem mówiący z 
nieba głos:  
- Zetnijcie drzewo. Obetnijcie gałęzie i zerwijcie liście. Powiedzcie zwierzętom, żeby uciekały, a ptakom, by znalazły 
inny dom. Ale zostawcie pień korzenny na polu, w obręczy żelaznej i miedzianej.  
 Głos kontynuował:  
- Niech będzie zraszany rosą. Pozwólcie mu żyć ze zwierzętami z ziół ziemi. Niech jego ludzkie serce się odmieni, niech 
stanie się jak serce zwierzęcia i niech minie siedem wieków. To wszystko się dzieje, aby żywi mogli zobaczyć, że Bóg 
jest władcą wszystkich królestw i On je daje, komu zechce.  
 Nie wiedziałem, co może oznaczać ten sen. Kiedy opowiadałem go Danielowi, wyglądał na bardzo 
zmartwionego. Starałem się go uspokoić. Powiedziałem mu, że bez względu na to, co mi powie, nie będę na niego zły. 
Daniel stwierdził, że mój sen był ostrzeżeniem od Boga. Wyjaśnił, że ja jestem tym drzewem. Stałem się wspaniały, 
silny i potężny, a moja władza rozciąga się po krańce ziemi. Jednak Bóg widzi moją dumę i jeśli nie uznam go jako 
Pana, stanę się szalony i przez siedem lat będę żył sam, bez ludzi, na polach, jedząc trawę jak zwierzęta. Moje królestwo 
zostanie zachowane jak pień drzewa i pod koniec tego czasu ponownie zostanę królem, jeśli uznam, że władza należy 
do niebios.  
 Daniel zachęcił mnie, abym odwrócił się od moich grzechów i mojej dumy. Powiedział że powinienem robić 
to, co słuszne. Namawiał mnie do tego, abym był miły dla potrzebujących, a być może wtedy wizja mojego upadku się 
nie spełni.  
 Rok później szedłem po dachu pałacu królewskiego, patrząc na cudowne rzeczy w całym mieście. 
Pęczniałem z dumy i stwierdziłem:  
- To jest ten wielki Babilon, który zbudowałem swoją mocą i na chwałę mego majestatu.  
 Ledwo wypowiedziałem te słowa, usłyszałem mówiący z nieba głos:  
- Nebukadnesarze, w tym momencie tracisz władzę królewską. Staniesz się jak zwierzę, będziesz żywił się trawą. Na 
siedem lat zamieszkasz poza pałacem, aż poznasz, że to Bóg ma władzę i daje ją, komu chce. Pod koniec tego czasu 
uznasz mnie za Pana i ponownie zostaniesz królem. 
 Wszystko to się spełniło dokładnie tak, jak powiedział Bóg. Stałem się szaleńcem. Przez siedem lat byłem 
jak pasące się na polach zwierzę. Potem wróciłem do zdrowych zmysłów. Wychwalałem Boga jako wiecznego i 
wszechmocnego władcę ziemi. Moi doradcy i dostojnicy przyszli po mnie i ponownie zostałem królem. Teraz wiem, że 
Bóg jest prawdziwym, sprawiedliwym władcą i może poniżyć tych, którzy są dumni i pyszni. Wychwalam Go i 
wywyższam.  
 Daniel potrzebował odwagi, żeby wyjaśnić mi znaczenie mojego snu i namawiać, abym uznał Boga za 
najważniejszego. Ale Bóg był z nim - i ze mną. On chce pomóc również tobie. On da ci siłę i odwagę, abyś Mu służył, 
gdziekolwiek jesteś. 
 
 
ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Co widział Nebukadnesar we śnie Co on oznaczał? Dlaczego Bóg dał mu ten sen? (Aby go ostrzec. 
Próbował skłonić go do zmiany postępowania, nim będzie za późno.) Jak zareagował Nebukadnesar na sen? 
(Wydawało się, że zrobi to, do czego namawiał go Daniel, ale potem znów stał się dumny). Jak długo Nebukadnesar 
był szalony? (Siedem lat.) Jaka była postawa króla wobec Boga, kiedy został przywrócony na tron? (Oddał 
chwałę Bogu; ogłosił, że Bóg jest prawdziwym władcą. Stał się lepszym królem.) Daniel był gotów wyjaśnić sen króla, 
choć wiedział, że w ten sposób może go rozgniewać. Był jednak gotowy służyć Bogu tam, gdzie się znajdował. 
My możemy robić dokładnie to samo. Powiedzmy razem dzisiejsze przesłanie:  
 
MOGĘ SŁUŻYĆ BOGU, GDZIEKOLWIEK JESTEM. 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 
„Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma (...), abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu”  (List do Kolosan 
4,6). 
Zastosuj następujące gesty, aby nauczyć dzieci wersetu na pamięć. Powtarzajcie, aż dzieci go zapamiętają. 
 
Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma ………... - wskaż na usta, 
abyście …………………………………………………….. - wskaż na innych, 
Wiedzieli, ………………………………………………….. . - wskaż na czoło, 
jak macie …………………………………………………..  - wskaż na innych, 
odpowiadać  …………………………………………... - wskaż na usta, 
każdemu .…………………………………………………..  - wskaż na innych, 
List do Kolosan 4,6 ……………………………………… złóż dłonie razem, a następnie otwórz. 

 



STUDIUM BIBLIJNE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie Powiedz: Daniel był gotów służyć Bogu tam, gdzie 
się znajdował, chociaż wiedział, że królowi może 
nie spodobać się to, co usłyszy. Przeczytajmy o 
innych ludziach, którzy w służyli Bogu w trudnych 
okolicznościach. Utwórz trzy grupy - niech każda 
omówi inny fragment biblijny. 
1. Księga Rodzaju 41,15-16 (Jeśli macie czas, 
przeczytajcie całą historię z Księgi Rodzaju 41, 5-40). 
Józef został wezwany z więzienia, aby wytłumaczyć 
sen faraona. 
2. Księga Wyjścia 3,11-12 (Jeśli macie czas, 
przeczytajcie całą historię z Księgi Wyjścia 3,1-12). 
Mojżesz został wezwany do konfrontacji z faraonem, 
aby powiedzieć mu, że Izraelici chcą opuścić Egipt. 
3. 2 Księga Królewska 5,1-5 (Jeśli macie czas, 
przeczytajcie całą historię w 2 Księdze Królewskiej 
5,1-19). Mała służąca opowiedziała Naamanowi o 
Elizeuszu, proroku Bożym.  

Zapytaj: Jaką trudną rzecz musiał zrobić 
Józef? (Powiedzieć faraonowi, że nastanie głód.) 
Jak myślicie, jak czuł się Józef, kiedy 
wychodził z więzienia, by wyjaśnić sen 
faraona? (Przestraszony. Powiedział faraonowi, 
że sam nie potrafi wyjaśnić snu, ale Bóg przekaże 
mu znaczenie.)  
Co myślał Mojżesz, kiedy Bóg kazał mu iść 
i zobaczyć się z faraonem? (Próbował się 
wycofywać, usprawiedliwiać.) Jak zareagowała 
mała służąca, kiedy usłyszała, że jej pan jest 
chory? (Powiedziała jego żonie, że w Izraelu 
mieszka prorok, który może pomóc.) Jakiego 
działania oczekuje od nas Bóg? (Bądźmy 
chętny do służby, opowiadając innym o Nim, 
nawet jeśli nie wiemy, jak ta osoba zareaguje. On 
chce, żebyśmy służyli Mu, gdziekolwiek 
jesteśmy.) Powiedzmy razem nasze przesłanie:  

 
MOGĘ SŁUŻYĆ BOGU, GDZIEKOLWIEK JESTEM. 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
TAM GDZIE JESTEŚ 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Niech dzieci rozejdą się po pokoju i każde znajdzie swoją 
przestrzeń. Powiedz: Pomyślcie o kraju lub miejscu, które 
chcielibyście odwiedzić. Ten, kogo wskażę, powie 
nazwę tego miejsca. Wskazuj na każde dziecku po kolei. 
Pomyślcie teraz o miejscu, do którego chodzicie 
regularnie, np. szkoła lub lekcje muzyki. Wskaż ponownie 
każde dziecko.  

Zapytaj: Czy moglibyśmy służyć Bogi, gdyby każdy 
z nas był w kraju, który chcielibyśmy odwiedzić? (Tak.) 
W jaki sposób? A co z miejscem, do którego chodzisz 
regularnie? Jak tam możesz służyć Bogu? Daj czas na 
pomysły. Nieważne, gdzie jesteśmy, zawsze możemy 
służyć Bogu. Powiedzmy razem nasze przesłanie:  

 
MOGĘ SŁUŻYĆ BOGU, GDZIEKOLWIEK JESTEM.  
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
DO USŁUG 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
-  tektura lub 
papier w 
jasnych 
kolorach 
- kredki 
- nożyczki 
- markery 
 

Zapytaj: W jaki sposób jesteśmy w stanie 
służyć tu i teraz? Pozwól na dyskusję. 
Omów, które pomysły byłyby możliwe do 
zrealizowania przez dzieci i kiedy mogą to 
zrobić. Zróbmy tzw. pomocne dłonie 
wokół kościoła. Odrysujcie swoje dłonie 
i wytnijcie je. Na wyciętych dłoniach 
napiszcie: Dzieci ze szkółki sobotniej 
chętnie służą przez: (wstaw dwa lub trzy 
pomysły z dyskusji). 

Spójrz na odrysowane dłonie i pochwal dzieci. Powiedz: 
Każda dłoń jest inna. Wszyscy jesteśmy wyjątkowi i 
mamy swoje mocne strony i talenty. Czy jedna rzecz 
lub idea jest lepsza niż inne? (Nie.)  
Bądźmy gotowi w razie potrzeby służyć ludziom z 
naszego Kościoła. Powiem wam, kiedy ktoś poprosi o 
naszą pomoc. Potem zaplanujemy, jak mu pomóc. 
Kiedy służymy wspólnie, wzmacniamy się i 
pomagamy sobie nawzajem. Powiedzmy razem nasze 
przesłanie:  

 
MOGĘ SŁUŻYĆ BOGU, GDZIEKOLWIEK JESTEM.  
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Niech dzieci staną w kręgu i stworzą pary, stojąc do siebie twarzami. Powiedz: Podnieście dłonie i naciśnijcie na 
dłonie partnera. Co by się stało, gdyby któryś z was nagle zabrał ręce? (Można się zachwiać, potknąć, upaść.) 
Kiedy służymy sobie nawzajem, pomagamy innym być silniejszymi. Pochylmy głowy i prośmy Boga, aby 
pomógł nam służyć Mu, gdziekolwiek będziemy 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: Dn 4; Prorocy i królowie, rozdział 42: Prawdziwa wielkość. 
Tekst pamięciowy: „Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma (...), abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać 
każdemu” (Kol 4,6). 
Główna prawda: Mogę służyć Bogu, gdziekolwiek jestem. 
 
 

WYPUSZCZONY NA PASTWISKO 
 

Czy chciałbyś żyć na pastwisku razem z krowami i jeść trawę? Pewien król spędził siedem lat swojego życia, 
mieszkając wśród zwierząt. A doszło do tego w następujący sposób.... 

 
Króla Nebukadnesara zaniepokoił sen o wielkim posągu. Pochlebiało mu to, że Babilon został tam 

przedstawiony jako pierwsze królestwo. Martwiło go jednak, że po nim pojawiły się inne królestwa. 
Potem miał kolejny dziwny sen. Mędrcy babilońscy nie potrafili go zinterpretować. Ponownie posłał więc po 

Daniela i opowiedział mu swój sen: 
- Śniło mi się duże drzewo pośrodku równiny. Było ogromne i zdawało się sięgać nieba. Jego liście były piękne, a owoce 
obfite. Ptaki zadomowiły się w jego gałęziach, a zwierzęta znalazły pod nim schronienie. Nagle zobaczyłem Świętego. 
Usłyszałem donośny głos z nieba mówiący: „Zetnij drzewo. Odetnij gałęzie. Powiedz zwierzętom, żeby uciekły, a 
ptakom, żeby znalazły inny dom. Ale zostaw pień na polu i załóż na niego mosiężną i żelazną obręcz”. Głos mówił dalej: 
Niech zmoczy go rosa. Niech żyje ze zwierzętami. Niech jego umysł będzie jak umysł zwierzęcia, aż minie siedem lat. 
Podjąłem tę decyzję, aby żywi wiedzieli, że Bóg jest władcą wszystkich królestw i daje władzę, komu chce”. 

Daniel  zmartwił się, kiedy usłyszał treść snu. Jego znaczenie było dla niego jasne i nie była to przyjemna 
wiadomość. Król może się rozgniewać. Ale Nebukadnesar starał się go uspokoić. Chciał tylko wiedzieć, co oznacza 
sen. 

Daniel miał świadomość tego, że Bóg chce, aby mówił prawdę. Stwierdził więc, że ten sen był ostrzeżeniem 
danym królowi przez Boga. Wyjaśnił, że drzewo symbolizuje Nebukadnesara, który stał się wielki, silny i potężny i 
panował nad wieloma krajami. Jednak Bóg widzi jego dumę. Jeśli król nie uznał Go za Pana, wydarzy się coś dziwnego 
i strasznego. Oszaleje i przez siedem lat będzie żył na polach jak zwierzę. Pod koniec tego czasu ponownie zostanie 
królem. 

Daniel zachęcał Nebukadnesara, aby odwrócił się od swoich grzechów i pychy. Namawiał go do właściwego 
postępowania. Wezwał go do tego, aby był uprzejmy dla potrzebujących, a być może wtedy ta wizja się nie spełni. 

Rok później król spacerował po dachu pałacu królewskiego. Patrzył na wszystkie cudowne rzeczy wokół niego. 
Wezbrała w nim duma. Uśmiechnął się do siebie.  
- Czyż nie jest to wielki Babilon, który zbudowałem moją mocą i ku chwale mojego majestatu? 

Ledwie wypowiedział te słowa, usłyszał głos z nieba.  
- Nebukadnesarze, staniesz się jak zwierzę. Przez siedem lat będziesz żył poza pałacem. Pod koniec tego czasu uznasz 
mnie za Pana. Wtedy znów zostaniesz królem. 

I stało się dokładnie tak, jak powiedział Bóg. Król przez siedem lat pasł się na polach jak zwierzę. Po tym 
czasie odzyskał zdrowie psychiczne. Wychwalał Boga jako władcę ziemi. Jego doradcy i szlachta przyszli z nim 
porozmawiać i ponownie został królem. Danielowi trudno było przekazać Nebukadnesarowi Boże orędzie. Ale Bóg był 
z nim. On będzie również z tobą, gdy będziesz Mu służył, gdziekolwiek się znajdziesz. 
 
 
 
Sobota 

● Służenie innym jest rodzajem służenia Bogu. Pomóż przy obiedzie w szabat i posprzątaj. 
● W swoim śnie Nebukadnesar był jak wysokie drzewo Jeśli to możliwe, idź z rodziną na spacer. Jakie jest 

najwyższe drzewo w twojej okolicy? 
● Zbierz trochę liści i włóż je między strony starej książki telefonicznej. Zachowaj je na czwartek. 
● Śpiewaj pieśni o pięknych rzeczach stworzonych przez Boga, a potem podziękuj Mu za nie. 

 
Niedziela  

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z Księgi Daniela 4,1-18. 
● Policz liczbę drzew wokół domu lub odwiedź park. Ile odmian drzew potrafisz znaleźć? 
● Wytnij kształty liści i napisz jedno słowo z wiersza pamięciowego na każdym z nich. Naucz wiersza 

pamięciowego swoją rodzinę. 
● Dziękuj Bogu za różnorodność i za drzewa. 



 
Poniedziałek  

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Księgi Daniela 4,19-27. 
● Czym jest rosa? Kiedy jest widoczna? Pomyśl o kimś, kto wykorzystał rosę jako znak (Księga, Sędziów 6,36-

40). 
● Babilon został nazwany jednym z siedmiu cudów starożytnego świata. Dowiedz się, dlaczego. Użyj Internetu 

lub książek. 
● Dziękuj Bogu za piękne ogrody i kwiaty. 

 
Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z Księgi Daniela 4,28-37. 
● Król Nebukadnesar napisał hymn chwały. Spróbuj napisać własny hymn chwały. 
● Zrób plakat z rzeczami, za które chcesz chwalić Boga. 
● Kiedy się modlisz, wychwalaj Boga za Jego dobroć. 

 
Środa 

● We śnie króla ptaki żyły w gałęziach wielkiego drzewa. Rozłóż trochę jedzenia dla ptaków. Obserwuj i policz, 
ile ptaków przyszło dziś po jedzenie. 

● Narysuj Nebukadnesara na polu razem ze zwierzętami. 
● Proś Boga, aby pomógł ci być tak chętnym w służbie dla Niego jak Daniel. 

 
Czwartek 

● Wykorzystaj liście, które zebrałeś w sobotę, aby zrobić dla kogoś kartkę. 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa wymień zwierzęta, które Nebukadnesar mógł spotkać na polu. Ćwicz 

dźwięki, jakie one wydają. Czy twoja rodzina zgadnie, jakie zwierzęta imitujesz?  
● Zaplanuj wizytę w miejscu, w którym możesz zobaczyć zwierzęta. 
● W modlitwie podziękuj Bogu za zwierzęta. 

 
Piątek  

● Służ Bogu i swojej rodzinie, pomagając w przygotowaniach do szabatu. 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z Księgi Daniela 4,1-37 i odegrajcie scenkę. 
● Powiedz wiersz pamięciowy i zaśpiewaj ulubione pieśni. 
● Módl się o okazje do służenia Bogu i innym wszędzie tam, gdzie jesteś. 


