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NAPIS NA ŚCIANIE 

 

ŹRÓDŁA: Dn 5; Prorocy i królowie, rozdział 43: Niewidzialny strażnik. 

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz 
i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę” (Jr 1,7). 
 

GŁÓWNA 
PRAWDA 

Służę Bogu, kiedy objaśniam innym Jego Słowo.  
 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg chce, abyśmy byli Jego posłańcami.  
Czują się potrzebne Bogu. 
Reagują, słuchając czego Bóg od nas wymaga i z miłością to wykonując.  

LEKCJA BIBLIJNA 
W SKRÓCIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TO JEST LEKCJA 

O: 

Belsazar, król imperium babilońskiego zbudowanego dzięki Nebukadnesarowi, posiada szeroką 
wiedzę na temat tego, co stanie się z imperium - wie, że ono upadnie, ale wydaje się, że w ogóle go 
to nie obchodzi. Gdy Cyrus wraz ze swoim wojskiem składającym się z Medów i Persów otacza 
miasto Babilon, Belsazar wydaje ogromną ucztę, która przeradza się w orgię. Zarządza 
przyniesienie naczyń ze świątyni w Jerozolimie, a ci, którzy uczestniczą w uczcie, jedzą z nich i piją. 
Gdy ludzie na uczcie bawią się w najlepsze, nagle znikąd pojawia się pisząca po ścianie ręka. 
Jednak nikt nie umie odczytać słów, które napisała. Matka Belsazara pamięta Daniela i sugeruje, 
żeby Belsazar posłał po niego. Daniel przychodzi i wyjaśnia wiadomość: władza Belsazara dobiega 
końca, on zaś został znaleziony lekkim, więc jego królestwo ma zostać podzielone i oddane Persom 
i Medom, którzy tej nocy przejmują imperium babilońskie. 
 
służbie. 
Daniel wiernie służył Bogu i królom Babilonu. Nie bał się jednak oznajmiać strasznych wiadomości, 
które chciał im przekazać Bóg, nawet jeśli nie było to łatwe. Bóg wzywa swoich wiernych, aby dzielili 
się Jego słowem z innymi.  
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Gdy biesiada doszła do szczytowego punktu, tajemnicza ręka ukazała się zebranym i wypisała na 
ścianach pałacu napis, który rozbłysnął niby ogień. Były to słowa niezrozumiałe dla tak szerokiego 
tłumu zgromadzonych, obwieszczały jednak klęskę pozbawionemu sumienia królowi i jego gościom. 
(...) 
Ucichły okrzyki wesołości, gdy mężczyźni i kobiety, zdjęci niewysłowionym strachem, ujrzeli rękę 
powoli wypisującą tajemnicze słowa. Zanim zniknęła, obserwatorzy jakby w panoramicznym obrazie 
ujrzeli wszystkie czyny swojego życia. Zdawało im się, że stanęli przed sądem przedwiecznego 
Boga, którego potęgę ośmielili się zlekceważyć. Tam, gdzie na kilka chwil przedtem panoszyła się 
hałaśliwa gawiedź i gdzie bezwstydnie bluźniono Bogu, twarze stały się blade i zewsząd słychać 
było okrzyki przerażenia. Kiedy Bóg zsyła na ludzi lęk, nie są oni w stanie ukryć jego Ogromu. (...) 
Najbardziej przeraził się Belsazar. On przede wszystkim odpowiedzialny, był za bunt przeciwko 
Bogu, za bunt, który tej nocy w państwie babilońskim osiągnął swój szczyt” (Prorocy i królowie, 
rozdział 43: Niewidzialny strażnik). 
 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 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. NIEZNANY JĘZYK 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- przygotuj słowa w 
jakimś obcym języku 
oraz  składającą się z 
nich wiadomość 

Przed lekcją przyklej na 
ścianie wielką kartkę papieru 
ze słowami w obcym języku 
oraz ich objaśnieniami.  
Zapytaj: Czy domyślacie 
się, co to może być za 
wiadomość? Co ona może 
oznaczać? Spójrzcie na 
słowa i spróbujcie ją 
rozszyfrować.  

Zapytaj: Co oznacza ta wiadomość? Jak sądzicie, o co w 
niej chodzi? Czy trudno było wam domyślić się jej 
znaczenia? Jak się czuliście, nie rozumiejąc, co tu jest 
napisane?  
W naszej dzisiejszej historii dowiemy się o królu, który 
rzeczywiście doświadczył czegoś takiego. Nie rozumiał 
pewnej wiadomości, więc Daniel musiał mu ją objaśnić. 
Bóg chce, abyśmy my również przekazywali innym Jego 
wiadomość. Dzisiejsze przesłanie brzmi:  

 
SŁUŻĘ BOGU, KIEDY OBJAŚNIAM INNYM JEGO SŁOWO.  
Powtórzmy to razem. 
 
 

B. ZNIKAJĄCY ATRAMENT  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- sok cytrynowy 
- woda 
- waciki 
- lampka 
- papier 

Przed lekcją zmieszaj sok cytrynowy 
z kilkoma kroplami wody. Niech dzieci 
połączą się w pary. Daj każdej z nich 
waciki i papier. Powiedz: Mam tutaj 
bardzo szczególną miksturę. 
Zamoczcie w niej wacik i napiszcie 
wiadomość do swojego partnera 
(w parze). Następnie wymieńcie się  
kartkami i w świetle lampy 
sprawdźcie, co napisała do was druga 
osoba. Daj dzieciom czas na wykonanie 
ćwiczenia.  

Zapytaj: Co stało się z wiadomością, gdy ją 
napisaliście? (Zniknęła.) Co się z nią stało, gdy 
trzymaliście ją obok światła? (Znowu się pojawiła.) 
Nasza dzisiejsza historia ukazuje podobną sytuację - 
na ścianie nagle pojawiła się wiadomość, której nikt 
nie rozumiał. Król posłał po Daniela, aby ten objaśnił 
mu jej znaczenie. Daniel przeczytał wiadomość od 
Boga dla króla. Dzisiaj Bóg również chce, abyśmy my 
- znając Jego wiadomość - przekazywali ją innym. 
Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
SŁUŻĘ BOGU, KIEDY OBJAŚNIAM INNYM JEGO SŁOWO.  
Powtórzmy to razem 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

C. KUBECZKI DLA KRÓLA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- plastikowe 
kubeczki 
- naklejki 
- klej 
- markery 
- brokat 

Powiedz: Dzisiaj 
wykonamy kubek 
dla króla. Niech 
dzieci udekorują 
kubki, korzystając z 
materiałów, które 
przyniesiesz. 

Powiedz: Pokażcie nam swoje kubki. Powiedzcie, dlaczego są one takie 
szczególne? Dlaczego są przeznaczone właśnie dla króla? Kiedy wasze 
mamy używają najlepszych naczyń? (Kiedy mamy gości.) 
W naszej dzisiejszej historii król użył podczas uczty takich specjalnych 
kubków. Jednak uczta została przerwana przez wiadomość pochodzącą 
prosto od Boga. Daniel musiał pomóc królowi zrozumieć jej przesłanie. 
Bóg chce, abyśmy my również dostarczali innym Jego wiadomości. Nasze 
dzisiejsze przesłanie brzmi:  

 
SŁUŻĘ BOGU, KIEDY OBJAŚNIAM INNYM JEGO SŁOWO.  

 
 
 
 
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: Jednym ze sposobów, dzięki którym możemy wspomóc dzielenie się dobrą nowiną o Jezusie, 
są dary.  

 
MODLITWA  
 

Materiały Przebieg 

- 2 lub 3 arkusze papieru 
- flamastry 

Powiedz: W naszej dzisiejszej lekcji nauczymy się czegoś o napisanej na ścianie 
wiadomości. Możemy napisać nasze intencje modlitewne właśnie na tej kartce 
- tutaj na ścianie. Przedyskutujcie intencje i je zapiszcie. Pomódlcie się o nie.  

 
 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 

- zastawa stołowa na przyjęcie 
- kubeczki (mogą być te 
udekorowane z zabawy 
Kubeczki dla króla) 
- światło 
- prześcieradło 

Poproś, aby ta sama osoba, która odgrywała Daniela w lekcji siódmej, opowiedziała 
dzisiejszą historię.  
Niech dzieci usiądą przy stole, tak jakby były na przyjęciu.  
Podczas gdy osoba grająca Daniela będzie opowiadała o pisaniu na ścianie, użyj 
prześcieradła i światła, aby stworzyć cień piszącej po ścianie ręki. 
Zapoznaj wtedy dzieci z „Danielem”. Niech dalej opowiada swoją historię. 

 
 
 



 
OPOWIADANIE HISTORII  
 

Minęło wiele lat od momentu, gdy opowiedziałem 
Nebukadnesarowi jego sen. Kilka lat po jego śmierci tron 
objął jego wnuk*, Belsazar. Zrobił on wiele okropnych 
rzeczy. Lubił sprawiać sobie przyjemność i postępować 
tak, jak jemu pasuje. Pewnego dnia zaplanował, że 
urządzi w pałacu duże przyjęcie. Podejdźcie do stołu, a 
opowiem wam o tym. 

Belsazar zaprosił około tysiąc osób na ucztę, na 
której bawiono się, czcząc bożki Babilonu. 
Najprawdopodobniej król słyszał i widział, jak prawdziwy 
Bóg działa w życiu ludzi, ale ignorował te informacje. 

Przez wiele miesięcy dowódca perski, Cyrus, 
walczył z armią babilońską, wygrywając większość bitew. 
Babilończycy starali się udawać, że się nie martwią, ale 
głęboko w sercu wszyscy zastanawiali się, jak długo 
jeszcze armia babilońska to wytrzyma. Persowie ukrywali 
się kilka kilometrów od Babilonu, niedaleko rzeki Eufrat, 
ale Belsazar i jego goście bardzo chcieli o nim 
zapomnieć. Chcieli wierzyć, że są bezpieczni w mieście 
otoczonym grubymi murami i potężnymi bramami. Byli 
przekonani, że wróg nie przekroczy rzeki Eufrat.  

Uczta rozpoczęła się o poranku i trwała cały 
dzień. Została wydana na cześć bożków, ale ludzie chcieli 
przede wszystkim dobrze się bawić.  

Belsazar nie czcił prawdziwego Boga. Był pełen 
dumy i postępował inaczej, niż chciał Bóg, nie okazując 
Mu żadnego szacunku. Bóg widział to wszystko. Sprawiło 
to, że było Mu naprawdę smutno, ponieważ chciał, aby 
Belsazar się zmienił.  

Im bardziej król się upijał, tym bardziej widoczna 
stawała się jego nikczemność. Wpadł na pomysł, aby 
uczestnicy przyjęcia pili z naczyń przyniesionych ze 
świątyni jerozolimskiej... [Daj dzieciom kubki, które 
zrobiły, albo inne.] Napełnił je winem, kłaniając się w ten 
sposób babilońskim bożkom.  

Możecie to sobie wyobrazić? Naczynia, które 
kiedyś służyły czczeniu Boga, teraz były wypełnione 
winem i używane na cześć bożków! 

Nagle towarzystwo nieco się przebudziło. [Użyj 
ręki-cienia, aby pisać na ścianie.] Na jednej ze ścian 
pałacu pojawiła się tajemnicza ręka i zaczęła po niej pisać 
– ręka ta nie była połączona z żadnym ciałem. Belsazar 
patrzył w przerażeniu. Naprawdę się przestraszył. Jego 
nogi stały się słabe, a kolana się trzęsły. Co to miało 
znaczyć? Musiał się dowiedzieć. Posłał po magików i 

astrologów - ludzi, którzy służyli bożkom, którym właśnie 
składał cześć. Powiedział:  
- Ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, 
zostanie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch i będzie 
trzeci po mnie w moim królestwie.  

Żaden z jego mędrców, uczonych ludzi, nie 
potrafił wyjaśnić mu tego napisu, co przeraziło go jeszcze 
bardziej. 

W końcu do akcji wkroczyła jego matka, 
przypominając mu o Danielu (to ja!) i namawiając go, aby 
po niego posłał. Kiedy zjawiłem się w sali, król wskazał 
palcem na tajemnicze słowa i powiedział:  
- Jeżeli umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego 
znaczenie, zostaniesz obleczony w purpurę, na twoją 
szyję włożą złoty łańcuch i będziesz trzeci po mnie w cały 
królestwie.  

Bóg objawił mi, co oznaczała ta wiadomość. 
Wiedziałem, że tak naprawdę król nie chce jej usłyszeć, 
bo nie były to dla niego dobre wieści. Modliłem się cicho 
do Boga, aby pomógł mi znaleźć odpowiednie słowa. 
Rzekłem do Belsazara:  
- Niech twoje dary pozostaną u ciebie, a twoje upominki 
daj komu innemu, lecz pismo odczytam królowi i wyłożę 
mu je. A taki jest wykład tego słowa: MENE - Bóg policzył 
dni twojego panowania i doprowadził je do końca; TEKEL 
- jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim; PERES - 
twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i 
Persom.  

Chociaż powiedziałem, że nie chcę żadnych 
upominków, król założył mi na szyję złoty łańcuch i 
ofiarował mi tytuł „trzeciego po nimw królestwie”.  
Podczas gdy to robił, Boże słowa się wypełniły. Armia 
perska pod przewodnictwem Cyrusa wkroczyła do miasta 
i podbiła je. Tej samej nocy Belsazar zmarł. 

Po raz kolejny Bóg dał mi wiadomość dla króla. 
Przekazanie jej nie było łatwe, ale wiedziałem, że 
służenie Bogu jest najważniejsze. Mam nadzieję, że wy 
również zawsze będziecie służyć tylko Jemu.  

 
(*** Chociaż Biblia sprawozdaje że Belsazar był SYNEM 
Nebukadnesara, to hebrajskie słowo, które tłumaczymy 
jako „ojciec” znaczy również „wnuk” lub „przodek”. Córka 
Nebukadnesara była matką Belsazara. Belsazar był więc 
wnukiem Nebukadnesara; por. Prorocy i królowie). 

 
ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Czym zajmował się Belsazar podczas uczty? Jak myślisz, co czuli ludzie widzący piszącą na ścianie rękę? 
Jak zareagowali? 
Czy bylibyście w stanie powiedzieć prezydentowi swojego kraju, że Bóg jest na niego zły? Kto dał Danielowi tyle 
odwagi, że był w stanie wyjaśnić królowi pismo na ścianie? (Bóg.) 
Czasami bycie boskim posłańcem może być trochę straszne. Ale Bóg obiecuje, że zawsze będzie z nami. 
Powtórzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie: 
 
SŁUŻĘ BOGU, KIEDY OBJAŚNIAM INNYM JEGO SŁOWO.  
 
 



 
WERSET PAMIĘCIOWY  
 

Materiały Przebieg 
- lampa 
- papier 
- Biblia 
- sok 
cytrynowy 

Przed lekcją przy użyciu soku cytrynowego napisz słowa wersetu pamięciowego na oddzielnych kartkach. Daj je 
dzieciom i poproś, aby odczytały słowa, używając kartki i lampy – oświetlone lampą wyrazy będą widoczne. 
Powiedz: Sprawdźcie, co mówi Jr 1,7 i poukładajcie słowa we właściwej kolejności. Powtórzcie werset 
pamięciowy kilka razy, posługując się poniższymi gestami, aż dzieci nauczą się go na pamięć. 
 
Werset brzmi: „Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz 
i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę”. 
 
Na to rzekł …………………...……….. - wskaż na niebo, 
Do mnie Pan…………………………... - pokaż na siebie, 
Nie mów       ………………………….... - potrząśnij głową, 
Jestem jeszcze młody! ………………- wskaż na siebie, a potem udawaj, że kołyszesz dziecko, 
Bo do kogokolwiek Cię poślę ……… - wskaż na siebie, a potem na innych, 
Pójdziesz i będziesz mówił ………… - wskaż na swoje usta, 
wszystko, cokolwiek ci rozkażę……. - wskaż w górę, potem na siebie.  
Jr 1,7  ………………………...………. - złóż ręce jak do modlitwy, a potem je rozłóż.  

 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Przebieg Przebieg Rozwinięcie 

- Biblia 
- kartka z opisaną 
historią z piątego 
rozdziału Księgi 
Daniela dla 
każdego dziecka 
(znajdziesz ją 
poniżej, pod 
ramką) 

Przed lekcją wydrukuj kartki z 
opisaną historią z piątego 
rozdziału Księgi Daniela. Rozdaj 
je dzieciom. Powiedz: 
Prześledźmy dokładnie 
wydarzenia, jakie miały 
miejsce podczas uczty 
Belsazara. Przeczytajcie tekst 
i odpowiedzcie na pytania 
najlepiej, jak potraficie. 
Poproś, aby ochotnik przeczytał 
fragment Biblii i udzielił 
odpowiedzi. 
 

Zapytaj: W jaki sposób Belsazar miał dowiedzieć się o Bogu? Czy 
miał taką szansę przed ucztą? (Tak, wiedział o snach Nebukadnesara; 
wiedział też, że pewnego dnia jego królestwo podbije ktoś inny.) 
Dlaczego użycie naczyń ze świątyni było niewłaściwe? (Były one 
poświęcone Bogu, a Belsazar używał ich, aby czcić swoje bożki.) 
Dlaczego Daniel był w stanie poprawnie zinterpretować wiadomość 
na ścianie? (Bóg był z nim. Słuchał woli Bożej i ją wypełniał.) 
Jak byście się czuli, gdybyście musieli przekazać złe wieści 
prezydentowi swojego kraju? 
Pamiętaj, że kiedy Bóg prosi nas, abyśmy zrobili coś dla Niego, 
jednocześnie daje nam gwarancję, że będzie z nami. Powiedzmy 
razem nasze dzisiejsze przesłanie:  

 
SŁUŻĘ BOGU, KIEDY OBJAŚNIAM INNYM JEGO SŁOWO.  
 
1. Dn 5,1. Belsazar wydał ucztę dla a) 100 gości b ) 1000 gości 
c) 10 000 gości 
 
2. Dn 5,3. Belsazar zażądał, aby przyniesiono naczynia ze 
świątyni, aby mógł: a) czcić Boga  
b) podziwiać te naczynia c) aby mógł z nich pić 
 
3. Dn 5,5. Gdy król zobaczył pismo na ścianie:  
a) pomyślał, że to dobry żart b) zignorował je  
c) przestraszył się 
 
4. Dn 5,7. Król oznajmił, że każdy, kto będzie umiał odczytać 
napis na ścianie a) zostanie ogłoszony trzecim po królu  
b) zostanie ogłoszony drugim po królu c) zostanie zabity 
 
5. Dn 5,10. Kto przypomniał sobie o istnieniu Daniela? a) król 
b) matka króla c) mędrcy 
 
6. Dn 5,17. Co Daniel powiedział na temat przekazania mu 
drogich podarunków?  

a) Ucieszył się, że je dostanie. b) Dał je komuś innemu. c) 
Odmówił ich przyjęcia. 
 
7. Dn 5,22-23. Dlaczego Belsazar został ukarany? a) Ponieważ 
podążał za przykładem Nebukadnesara. b) Nie ukorzył się przed 
Bogiem. c) Ponieważ podążał za Bogiem. 
 
8.  Dn 5,26.  MENE oznacza: a) twoje panowanie jako króla 
kończy się b) będziesz jeszcze długo panował c) nadal będziesz 
królem 
 
9. Dn 5,27. TEKEL oznacza: a) jesteś dobrym człowiekiem b) 
zostałeś znaleziony lekkim  
c) dostaniesz kolejną szansę 
 
10. Dn 5,28. PERES oznacza: a) pobijesz Medów i Persów b) 
Medowie i Persowie staną się twoimi sprzymierzeńcami c) 
Medowie i Persowie podbiją twoje królestwo 

 
 



 
ZASTOSOWANIE 

 
WIADOMOŚĆ OD BOGA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblia 
- ołówki 
- papier 

Jeśli wszystkie dzieci mają swoją Biblię, możesz pomóc im podkreślić 
wersety. Jeśli jej nie mają, stwórz niewielką „ulotkę” i pomóż im 
przepisać na nią wersety. Powiedz: Czasami Bóg używa nas jako 
swoich posłańców. Pomyślmy, kiedy to ma miejsce.  Wybierzmy 
kilka Bożych obietnic, które znajdują się w Biblii i umieśćmy je 
na naszych kartkach papieru, aby przypominały nam, że jesteśmy 
jego posłańcami. Użyj wersetów dla odpowiednich sytuacji - możesz 
też zaproponować inne fragmenty. 
 
1. Co możesz powiedzieć przyjacielowi, który jest smutny? Ewangelia 
Jana 14,1 
2. Co możesz powiedzieć komuś, kto się boi? Księga Jozuego 1,9 
3. Co możesz powiedzieć komuś, kto kłamie? (Księga Wyjścia 20,16) 
4. Co możesz powiedzieć komuś, kto czuje się samotny? Psalm 23 
5. Co możesz powiedzieć komuś, kto ma problem i nie wie, co z nim 
zrobić? Psalm 23,1; Prz 3,5-6 

Powiedz: Czy zawsze łatwo 
jest dzielić się poselstwem 
od Boga? (Czasami jest to 
naprawdę fajne i proste, ale 
czasem możemy się tego bać 
i uważać to za trudne) 
Dopóki żyjemy na ziemi, 
jesteśmy Bożymi 
posłańcami. Możemy być 
pewni, że kiedy Bóg chce 
przekazać innym swoje 
słowa za naszym 
pośrednictwem, 
jednocześnie będzie chętny 
nas wesprzeć. 
Powiedzmy razem nasze 
dzisiejsze przesłanie: 

 
SŁUŻĘ BOGU, KIEDY OBJAŚNIAM INNYM JEGO SŁOWO.  
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
DOBRE WIEŚCI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- balony 
- sznurek 
- ładnie 
udekorowana 
kartka papieru 

Daj każdemu dziecku udekorowaną karteczkę 
i poproś, aby napisało na niej „Jezus Cię kocha”, 
a potem przywiązało ją do balonika. Jeśli rodzice 
się zgodzą, niech dzieci wręcza tę kartkę 
sprzedawcy, listonoszowi, komuś na stacji 
benzynowej, nauczycielowi, przyjacielowi, itp.  

Zapytaj: Jakimi jeszcze sposobami możemy 
dzielić się Bożym Słowem w tym tygodniu? 
Niech dzieci podają swoje propozycje. 
Powtórzmy razem nasze dzisiejsze 
przesłanie: 

 
SŁUŻĘ BOGU, KIEDY OBJAŚNIAM INNYM JEGO SŁOWO.  
 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Módl się, aby Bóg błogosławił osobę, która otrzyma przygotowaną przez dzieci kartkę. Poproś Go, aby w nadchodzącym 
tygodniu stwarzał okazje, abyście mogli Mu służyć i dzielić się Jego Słowem.  
  



 

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

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 
Tekst źródłowy: Dn 5; Prorocy i królowie, rozdział 43: Niewidzialny strażnik. 
Tekst pamięciowy: „Na to rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i 
będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę” (Jr 1,7). 
Główna prawda: Służę Bogu, kiedy objaśniam innym Jego Słowo.  
 

NAPIS NA ŚCIANIE 

Czy kiedykolwiek widziałeś napis na ścianie? Zwykle nie wygląda to zbyt ładnie. Jakbyś się czuł, gdybyś zobaczył 
pojawiający się na ścianie napis, ale nie mógłbyś zobaczyć, kto go pisze, ani zrozumieć, co zostało napisane? To właśnie 
wydarzyło się na przyjęciu króla. 

- W pałacu będzie przyjęcie! - wieść szybko rozeszła się po mieście. 
W tym czasie królem Babilonu był Belsazar, wnuk króla Nebukadnesara. Wyznaczył dzień, w którym postanowił 

uczcić bożki Babilonu wielkim świętem.  
Wszyscy byli na to gotowi. Od miesięcy armia Cyrusa wygrywała bitwy toczone z armią babilońską. Ludzie byli 

zaniepokojeni, ponieważ perski generał rozbił obóz bardzo blisko ich miasta. Wszyscy chcieli się dobrze bawić i zapomnieć 
o wojnie.  

Uczta u Belsazara rozpoczęła się rano i trwała przez cały dzień. Prawdopodobnie występowali na niej tancerze i 
gawędziarze, którzy zabawiali królewskich gości. To wydarzenie miało oddać cześć bożkom Babilonu. Większa część jego 
uczestników była jednak zajęta piciem wina, jedzeniem i rozrywką. Belsazar nie chciał iść za Bogiem. Chciał robić to, co 
uważał za przyjemne. Nie czcił Boga i nie był pokorny, co zasmucało Boga. On byłby szczęśliwy, gdyby Belsazar się zmienił, 
ale król chciał postawić na swoim.  

W miarę jak Belsazar coraz bardziej się upijał, jego niegodziwość stawała się coraz większa. Rozkazał przynieść 
święte naczynia, które Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jerozolimie. On i jego goście napełnili je winem i złożyli ofiary 
swoim bogom. 

Możesz to sobie wyobrazić? Naczynia te były kiedyś używane do wielbienia w świątyni Bożej. Były poświęcone 
Bogu. A teraz napełniono je winem na cześć bożków!  

Nagle powstało poruszenie. Na ścianie pałacu pojawiła się tajemnicza ręka, która zaczęła coś pisać – ręka, która 
nie była połączona z ciałem. Belsazar patrzył na to zjawisko z przerażeniem. 

Biblia mówi:  
- Jego nogi słabły, a kolana się trzęsły.  

Co to miało znaczyć? Musiał się tego dowiedzieć.  
Wezwał swoich magów i astrologów, a także kapłanów, którzy służyli bożkom uhonorowanym przez Belsazara.  

- Ten, kto wyjaśni mi, co oznaczają te słowa, otrzyma ode mnie złoty łańcuch, a ja uczynię go trzecią osobą w państwie — 
rzekł.  

Żaden z mędrców nie potrafił zinterpretować tych słów. Król zadrżał! Przestraszył się jeszcze bardziej.  
Na szczęście jego matka przypomniała sobie Daniela.  

– Poślij po Daniela – zapropnowała. - Wyjaśnił sny twego dziadka, Nebukdnesara. Być może będzie potrafił pomóc.  
Postawiono więc Daniela przed królem i pokazano mu tajemnicze pismo. Prorok musiał przekazać władcy bardzo 

złe wiadomości. Jego słowa były pełne szacunku wobec króla.  
- Byłeś zbyt dumny - powiedział do Belsazara. - Obraziłeś Boga, więc wysłał ci tę wiadomość.  

Następnie Daniel przeczytał wiadomość: „MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN”, a potem ją wyjaśnił. -MENE oznacza, 
że Bóg wkrótce zakończy twoje panowanie. TEKEL - że Bóg osądził cię i uznał cię winnym strasznych grzechów. PERES 
- że Persowie podbiją Babilon. 

Belsazar założył Danielowi na szyję złoty łańcuch i ogłosił go trzecią osobą w państwie. Boże słowa spełniły się 
niemal natychmiast. Tej samej nocy armia perska pod dowództwem Cyrusa wkradła się do miasta i je zdobyła, a niedługo 
potem Belsazar zmarł.  



Czasami służenie Bogu nie uszczęśliwia ludzi wokół nas. Bóg uczyni nas silnymi — wystarczająco silnymi - abyśmy 
zanieśli Jego przesłanie każdemu, kto potrzebuje je usłyszeć. Czy będziesz posłańcem Boga i będziesz opowiadał o Nim 
innym? 

 
 

Sobota 

● Poproś rodzinę, aby poszła z tobą na spacer. Podziel się z dobrymi wiadomościami z ludźmi, których spotkacie. 
Dajcie im werset biblijny zapisany na kartce lub balonik, który wykonałeś w czasie szkoły sobotniej. Potem 
przeczytajcie wspólnie lekcję na ten dzień.  

● Naucz swoją rodzinę wersetu pamięciowego (użyj ruchów, które poznałeś w czasie szkółki). 
● Poproś Boga, aby zawsze pomagał ci wypowiadać odpowiednie słowa. 

 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i porozmawiajcie o fragmencie z Księgi Daniela 5,1-4. Jakie 
specjalne naczynia są używane w twoim kościele? Kiedy się ich używa? Po co?  

● Przykryj folią papierowy kubek. Napisz na kartce swój werset pamięciowy i rozetnij tak, aby każde słowo było 
osobno. Włóż słowa do kubka i potrząśnij. Potem spróbuj ułożyć je w prawidłowej kolejności. Rób tak każdego dnia 
w tym tygodniu.  
 

Poniedziałek 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i porozmawiajcie o fragmencie z Księgi Daniela 5,5-9. Poproś 

każdego członka rodziny, aby obrysował na kartce swoją dłoń, wyciął jej kształt i napisał na środku jakąś 
zachęcającą wiadomość od Boga. Przyklej na jednej kartce papieru wszystkie „ręce”, aby zrobić plakat z „dobrymi 
wieściami”. Kto ma największą rękę? A najmniejszą? Podziękuj Bogu za to, że możesz uczyć się czytać i pisać.  
 

Wtorek 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i porozmawiajcie o fragmencie z Księgi Daniela 5,10-17. Jakie 

poselstwo chciał przekazać Daniel Belsazarowi? Dlaczego powiedział, że nie chce żadnych prezentów?  
● Użyj soku z cytryny i wacika, aby napisać dobre wieści dla swojej rodziny. Pokaż im, jak używać lampy, aby 

odczytywać napis z kartki papieru.  
● Podziel się dzisiaj z kimś dobrą nowiną o Jezusie. Poproś Boga o odwagę, aby dzielić się Jego Słowem.  

 
Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i porozmawiajcie o fragmencie z Księgi Daniela 5,18-24. Kto 
nakazał ręce, aby pisała na ścianie? Dlaczego?  

● Z plasteliny lub gliny wykonaj miniaturę swojej dłoni. Niech to przypomina ci, abyś używał swoich rąk, by służyć 
Bogu. 

● Napisz dzisiaj dobrą wiadomość i wyślij ją o kogoś.  
 
Czwartek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i porozmawiajcie o fragmencie z Księgi Daniela 5,25-31. Jaką 
wiadomość przekazał Bóg Belsazarowi? Z ilu części się składała? Co oznacza „zważony i znaleziony lekkim”? 

● Czy wszystkie wieści od Boga są złe? 
● Odszukajcie jedno zachęcające przesłanie biblijne i wyślijcie je do kogoś, kogo znacie. 

 
Piątek 

● Przed nabożeństwem narysujcie obrazek, na którym będzie widoczna przerażona twarz Belsazara i pisząca na 
ścianie ręka. Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie jeszcze raz fragment z Księgi Daniela 5,5-9. 

● Pokaż swój obrazek rodzinie. Poproś, aby każda osoba opowiedziała o wydarzeniu, które wywołało u niej strach. 
Potem przeczytajcie wspólnie werset z Księgi Psalmów  56,3. 

● Śpiewajcie razem pieśni pochwalne. Potem podziękujcie Bogu za to, że zawsze jest z wami. 


