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Wstęp
Nauczanie prawd biblijnych
Jako nauczyciele Bożego Słowa uważamy, że nie do końca wywiązujemy się z powierzonego zadania, jeśli
opowiadamy dzieciom wyłącznie historie biblijne. Jest sprawą zasadniczą, by dzieci uczyły się prawd, z powodu
których historie te zostały spisane, a my idziemy jeszcze krok dalej, pokazując dzieciom, co dana prawda oznacza
dla ich codziennego życia. Oczywiście, nie jesteśmy w stanie w ciągu jednej godziny przekazać całe – zawarte w
historii – nauczanie, dlatego w przypadku każdej lekcji dokonaliśmy wyboru jednej głównej prawdy. Nauczanie
takiej głównej prawdy wplatamy w bieg historii. By pomóc ci w przygotowaniu się, części zawierające nauczanie
oznaczyliśmy jako GP (Główna Prawda). W ten sposób oznaczamy prawdę w treści lekcji. Zauważysz, że
dodatkowo wprowadziliśmy oznaczenie N lub Z, aby wykazać do jakiego rodzaju dzieci daną prawdę chcemy
zastosować: albo do niezbawionych, albo do zbawionych. Jest to dodatkowo wyjaśnione dzięki takim
sformułowaniom: „Jeśli dotąd nie zaufałeś Panu Jezusowi, by mógł odpuścić twój grzech…” lub „Wierzący
chłopcze, wierząca dziewczyno…”. Może uznasz, że lepiej wprowadzić zastosowanie odnoszące się w większym
stopniu do potrzeb tych dzieci, które nauczasz. Ważne jest jednak to, aby dzieci wiedziały, jak zastosować Słowo
Boże w codziennym życiu!
Dostępność nauczyciela dla dziecka
Kiedy będziesz przedstawiał Ewangelię, niektóre dzieci zareagują na nią bez twojego udziału. Jedne, o tym, że
zaufały Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, powiedzą ci zaraz, a inne może później. Będziesz
miał także do czynienia z dziećmi, które zechcą, abyś im trochę bardziej pomógł. Mogą mieć jakieś pytania, może
będą potrzebowały pomocy albo zachęty z powodu trudności w wypowiadaniu własnych myśli. Z racji tego, że
uczysz także dzieci zbawione, może od czasu do czasu będą one także potrzebowały twojej rady w przeżywanych
trudnych sytuacjach, dodatkowego wyjaśnienia, by móc osobiście zastosować daną lekcję w codziennym życiu;
mogą znajdować się w sytuacji, w której nie będą wiedziały, co na dany temat mówi Biblia; mogą także zechcieć
podzielić się przeżywanym problemem, tak abyś mógł się o nie modlić, tym bardziej jeśli jesteś jedynym
chrześcijaninem, od którego mogą oczekiwać wsparcia. To właśnie dlatego jest rzeczą tak istotną, aby dzieci
wiedziały, że jesteś dostępny, że mogą z tobą porozmawiać. Jest ważne, aby dzieci wiedziały, kiedy i gdzie
będziesz na nie czekał. Wreszcie, jest to niezwykle ważne, aby niezbawione dzieci nie myślały, że muszą
porozmawiać z tobą, by przyjść do Pana Jezusa.
Przykład rozmowy z dzieckiem niezbawionym
„Czy ty naprawdę chcesz żyć dla Pana Jezusa, ale nie wiesz, w jaki sposób możesz do Niego przyjść? Z radością
pokażę ci to na podstawie Biblii; przyjdź, porozmawiamy. Po zakończeniu tego spotkania będę stał pod tym
drzewem. Pamiętaj tylko, że Ja nie jestem w stanie usunąć twojego grzechu. Może to zrobić tylko Pan Jezus, ale z
radością pomogę ci w lepszym zrozumieniu, jak możesz do Niego przyjść. Tylko przyjdź i usiądź ze mną pod tym
drzewem”.
Przykład rozmowy z dzieckiem zbawionym
„Jeśli zaufałeś już Panu Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, ale nigdy mi o tym nie powiedziałeś, proszę,
możesz to zrobić dziś. Będę stał obok pianina po zakończeniu tego spotkania. Chciałbym wiedzieć o tym, że ty
także zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, abym mógł o ciebie się modlić, a może też
pomóc ci”.
Pamięciowe wiersze biblijne
Proponujemy nauczyć dzieci wiersza biblijnego podczas każdej lekcji biblijnej. Jeśli jednak uczysz tych lekcji jako
serii w ciągu sześciu kolejnych tygodni, to radzimy, abyś raczej wybrał dwa albo trzy wiersze i uczył ich
gruntownie, a dzięki temu dzieci lepiej je zapamiętają. Jeśli będziesz starał się nauczyć wszystkich sześciu
wierszy, dzieci mogą nie nauczyć się w pełni żadnego z nich.
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Przećwicz umieszczanie figur flanelowych
Jeśli nie używasz ilustracji (materiału Daniel)lecz pracujesz z figurami flanelowymi przećwicz umieszczanie figur i
zmienianie scen przed nauczaniem lekcji. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi figurami, abyś dobrze wiedział,
kiedy masz się nimi posłużyć w trakcie lekcji. Można wykorzystać także tła scen. Podajemy propozycje przed
każdą sceną, ale nie są one wiążące. Całe twoje nauczanie może być prowadzone przy użyciu zwykłej tablicy
flanelowej.
Dodatkowe pomoce wizualne
Na kawałku tektury wydrukuj słowa przedstawiające główną prawdę dla każdej lekcji, podklej flanelą albo
kawałkami specjalnego papieru z filcem. (Użyj liter pisanych, nie drukowanych, tak aby młodsze dzieci mogły z
łatwością odczytywać słowa). Umieść tę kartę na tablicy na początku zajęć albo wtedy, gdy po raz pierwszy
uczysz głównej prawdy w danej lekcji.
Pytania powtórzeniowe
Do każdej lekcji przygotowaliśmy pytania powtórzeniowe. Możesz posłużyć się nimi podczas danej lekcji albo w
następnym tygodniu, zanim będziesz uczył kolejnej lekcji.
Czas powtórki, przeprowadzony w sposób przemyślany, może stanowić idealną sposobność ugruntowania
materiału, którego nauczałeś, i to w atmosferze zabawy. Możesz wykorzystać ten czas, aby…
przekonać się na ile dzieci zrozumiały i zapamiętały wprowadzony materiał.
wiedzieć na co, jako nauczyciel, powinieneś zwrócić uwagę, aby dzieci zapamiętywały lepiej.
wprowadzić atmosferę zabawy w trakcie zajęć. Dzieci lubią współzawodniczyć i oczekują na tę część programu. A
to oczywiście jest coś więcej niż zabawa; jest to także czas uczenia się.
W tym podręczniku podajemy pytania ograniczone do danej lekcji. Ze względu na dzieci dobrze byłoby również
włączyć pytania dotyczące pieśni, wiersza i czegokolwiek, czego nauczasz. W ten sposób dzieci będą wiedziały,
że każda część programu jest ważna.
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Przegląd lekcji
Lekcja
Próba dla czterech
młodzieńców.

Główna prawda
Bóg obiecuje
uczcić tych, którzy
czczą Jego.

Dan. 1.

Zastosowanie dla dzieci
Niezbawione: Uczcisz Boga,
kiedy przyjmiesz Pana Jezusa
jako Zbawiciela.
Zbawione: Stawiaj Boga zawsze
na pierwszym miejscu w swoim
życiu!
Zbawione: Proś Boga
o mądrość.

Modlitwa Daniela
o mądrość.
Dan. 1:18-2:49.

Bóg jest
wszechwiedzący i
wszechmądry.

Piec ognisty.
Dan. 3.

„Trzeba bardziej
słuchać Boga niż
ludzi”!
Dz. Ap. 5:29.

Zbawione: Bądź zawsze gotów
do posłuszeństwa Bogu, nawet
jeśli to znaczy, że pójdziesz pod
prąd.

Upadek dumnego
Nebukadnesara.
Dan. 4.

Bóg odrzuca
pysznych, a
pokornym daje
łaskę.

Niezbawione: Odwróć się od
pychy, zaufaj Zbawicielowi.
Zbawione: Oddaj Bogu chwałę,
na którą zasługuje.

Ręka pisząca na
ścianie.
Dan. 5.

Bóg traktuje
grzech poważnie i
musi go ukarać.

Niezbawione: Odwróć się od
swojego grzechu i zwróć do
Jezusa Chrystusa, gdyż tylko On
może cię zbawić.

Daniel w lwiej
jamie.
Dan. 6.

Bóg zawsze
sprawuje władzę.

Zbawione: Czyń to, co
właściwe, a następstwa
pozostaw w ręku Boga.
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Wiersz pamięciowy
„Gdyż tych, którzy mnie
czczą, i ja uczczę”.
1 Sam. 2:30

„A jeśli komu z was
brak mądrości, niech
prosi Boga (…),
a będzie mu dana”.
Jak. 1:5
„Bądźcie mocni, bądźcie
odważni!
Nie bójcie się ich i nie
drżyjcie przed nimi,
gdyż Pan, Bóg twój, sam
pójdzie z tobą,
nie porzuci i nie opuści
cię”.
5 Mojż. 31:6
„(…) przyobleczcie się
w szatę pokory
względem siebie,
gdyż Bóg pysznym się
sprzeciwia, a pokornym
łaskę daje”. 1 Piotra
5:5b
„Lecz jeżeli tak nie
postąpicie, wtedy
zgrzeszycie przed
Panem, a wiedzcie, że
kara za wasz grzech was
spotka”.
4 Mojż. 32:23
„Pan na niebiosach
utwierdził swój tron,
a królestwo
jego panuje
nad wszystkim”.
Ps. 103:19

Lekcja 1
Próba dla czterech młodzieńców.
Fragment Biblii dla nauczyciela
Dan. 1.
Główna prawda
Bóg obiecuje uczcić tych, którzy czczą Jego.
Zastosowanie
Niezbawione: Uczcisz Boga, kiedy przyjmiesz Pana Jezusa jako Zbawiciela.
Zbawione: Stawiaj Boga zawsze na pierwszym miejscu w swoim życiu!
Wiersz pamięciowy
„Gdyż tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę”. 1 Sam. 2:30
Pomoce wizualne
Zestaw ilustracji: 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5 i 1-6.
albo
Flanelograf; figury: 1DN-1; 1DN-2; 1DN-3; 1DN-4; 1DN-5; 1DN-6; 1DN-7; 1DN-8; 1DN-9; 1DN-10; 1DN-11; 2DN12; 2DN-13; 2DN-14 i 2DN-15.
Tła (nieobowiązkowo): Scena miejska.
oraz
Napis: Stawiaj Boga zawsze na pierwszym miejscu w swoim życiu!

Zarys lekcji
Wstęp
„Chciałbym, żeby ten człowiek przestał wygłaszać kazanie!”.
Przebieg wydarzeń
Jeremiasz ostrzega Żydów.
GP
Król babiloński najeżdża Jeruzalem.
Nebukadnesar rozkazuje, aby uwięzić czterech młodzieńców.
Daniel i trzej przyjaciele znajdują się wśród uprowadzonych do Babilonu.
Młodzieńcy otrzymują nowe imiona.
GPN, GPZ
Mają podawać królowi pokarm.
GPZ
Odmawiają spożywania pokarmu ofiarowanego bożkom.
Proszą o dziesięciodniową próbę.
Przechodzą przez próbę jako zdrowsi niż pozostali.
Odbywają trzyletnie studia.
GPZ
Punkt kulminacyjny
Na próbie wypadają najlepiej.
Zakończenie
Król nadaje Danielowi i jego przyjaciołom ważne stanowiska.
GPN, GPZ

Nauczanie wiersza pamięciowego
„Gdyż tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę”. 1 Sam. 2:30
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Wstęp
To były ekscytujące wyścigi. Pierwsi trzej biegacze wytężyli siły i przecięli linię mety. Kto wpadł pierwszy?
Ogłoszono nazwisko biegacza i wielkie oklaski rozniosły się od jego fanów, którzy z zachwytem powiewali
swoimi flagami.
Sprawozdawca sportowy powiedział: „Ależ zawody! Ileż ekscytacji! Człowiek ten przyniósł wielką cześć
swojemu krajowi”.
Prezentacja
O przynoszeniu czci czytamy w Biblii. Posłuchajcie dzisiejszego wiersza pamięciowego.
Pokaż Biblię i wyjaśnij, że to jest Słowo Boże. Przeczytaj wiersz z Biblii i objaśnij, w jaki sposób go znalazłeś.
Niech dzieci odczytają go razem z tobą z przygotowanej przez ciebie pomocy wizualnej.
Wyjaśnienie
Ty i ja możemy przynosić cześć Bogu. Możemy zachowywać się i mówić w taki sposób, że ludzie poznają, że
należymy do Niego. Biblia mówi, że Bóg uczci cię, jeżeli ty Go uczcisz. Oznacza to, że Bóg tak poprowadzi
sprawy, że będziesz szanowany i ludzie będą liczyć się z twoim zdaniem.
Zastosowanie
Niezbawione: Musisz wiedzieć o tym, że kiedy żyjesz swoim własnym życiem, nie przynosisz czci Panu. Kiedy
grzeszysz, nie przynosisz czci Bogu, w ten sposób starasz się podobać sobie. Musisz odwrócić się od swojego
grzechu i zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Dopiero wtedy twoje życie będzie
czcić Jego.
Zbawione: Bóg zasługuje na pełną chwałę i cześć, jakie ty i ja jesteśmy w stanie Mu przynieść, zasługuje na coś o
wiele większego. Przynosisz Bogu cześć, kiedy On jest pierwszy w twoim życiu, kiedy podobanie się Jemu liczy
się bardziej niż podobanie się komukolwiek innemu.
Powtórka
Czcij Boga
Na każdym kawałku papieru wypisz sposoby, jak dzieci mogą czcić Boga, na przykład…
Twój tata prosi cię, abyś wysprzątał garaż.
Twoi koledzy chcą, abyś przyłączył się do nich, kiedy wyśmiewają nowo przybyłego chłopca w szkole.
Co wybrać w niedzielę – oglądać telewizję albo pójść do zboru?
Przyjaciel cię denerwuje.
Obsługa pływalni nie patrzy, możesz więc wejść bez biletu.
Twój nauczyciel mówi: „Dzisiaj nikt nie wierzy w Biblię”.
Niektórzy z twoich przyjaciół piją napoje alkoholowe.
Twój brat cię bije.
Włóż te kawałki papieru do torebki.
Poproś dziecko, aby wybrało jeden i przeczytało na głos. Każdy powtarza wiersz biblijny i bierze udział w
dyskusji, jak można uczcić Boga w danej sytuacji.
Następne dziecko wybiera kolejny kawałek papieru z napisem i czyta na głos. Później dzieci powtarzają wiersz i
rozpoczyna się dyskusja.
Rób tak, aż wszystkie kartki z torebki zostaną wykorzystane.
8

Lekcja
Scena 1
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Jeremiasza (1DN-4).
„Chciałbym, żeby ten człowiek przestał wygłaszać kazanie!”. W ten sposób wielu Żydów myślało o Jeremiaszu.
„On opowiada nam tylko o nadchodzącej karze!” – skarżyli się z nienawiścią.
Bóg posłał Jeremiasza, aby ostrzec Swój lud, Żydów, o tym, co miało nadejść. Wiedzieli, że Bóg jest jedynym
prawdziwym Bogiem, znali też Jego przykazania, a mimo to odwrócili się od Niego. Zamiast oddawać cześć Bogu,
oddawali ją bożkom. Bóg rozkazał, że On ma być w ich życiu na pierwszym miejscu: „Nie będziesz miał innych
bogów obok mnie” (2 Mojż. 20:3), ale Żydzi stali się Bogu nieposłuszni i w ogóle nie przejmowali się Nim.
Ważną rzeczą jest pamiętać o tym, że Bóg stworzył nas, abyśmy przynosili Mu chwałę. Oznacza to, że nasze
postępowanie ma pokazywać, że Bóg znajduje się w naszym życiu na pierwszym miejscu. Powinniśmy o Bogu
rozmawiać i mówić o tym, jak wspaniały On jest. To przykre, że jednak postępujemy inaczej. Bóg nie jest na
pierwszym miejscu w naszym życiu i mało nas to obchodzi, aby o Nim rozmawiać. A On jest jedynym
prawdziwym Bogiem. On jest potężny, wszechmogący i święty. On ma wszelkie prawo, aby był czczony przez
ciebie, mnie, a także przez Żydów, którym Boże Słowo zwiastował Jeremiasz. On ostrzegał ich, że jeśli nie
odwrócą się od bożków, nadejdzie z pewnością nieszczęście:
„(…) i całą Judę wydam w ręce króla babilońskiego, i uprowadzi ich do niewoli, do Babilonu, i pobije ich
mieczem” (Jer. 20:4).
Usuń Jeremiasza (1DN-4). Umieść króla (1DN-5).
Po wielu latach okazało się, że Boże ostrzeżenie było prawdziwe. Babiloński król Nebukadnesar wysłał żołnierzy,
aby zdobyć miasto Jeruzalem. Żołnierze przynieśli przedmioty zabrane ze świątyni (żydowskiego miejsca kultu),
które były używane w czasie nabożeństw ku czci jedynego, prawdziwego i żywego Boga.
Król nakazał także swoim przywódcom uwięzić przystojnych, młodych, zdrowych i inteligentnych młodzieńców
z rodów królewskich i uprowadzić ich do Babilonu. Mieli jeść pokarm królewski i pić wino oraz zdobyć
wykształcenie w językach i literaturze imperium babilońskiego. Po trzech latach najlepsi mieli zostać wybrani do
służby królowi.
Usuń króla (1DN-5).
Scena 2
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść niewolników (1DN-1 i 1DN-2) oraz straż (1DN-3).
Pomiędzy tymi uprowadzonymi znajdowali się czterej młodzieńcy, prawdopodobnie mieli po piętnaście lub
szesnaście lat. Nazywali się Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. Ich rodzice zapewne znali i miłowali
prawdziwego i żywego Boga, gdyż nadali im imiona wskazujące na Niego. Daniel znaczy „Bóg jest moim sędzią”,
Ananiasz – „Pan jest łaskawy”, Miszael oznacza „któż jest jak Bóg?”, a imię Azariasz tłumaczy się jako „Pan
dopomógł”.
Strażnicy przyprowadzili niewolników do Babilonu poprzez masywne łukowe bramy. Ogromne podwójne mury
okalały miasto. Za murami rozpościerały się wysokie budowle, a także świątynia bożków babilońskich ozdobiona
rysunkami przedstawiającymi lwy, byki i smoki. W tym dziwnym mieście młodzieńcy czuli się obco z dala od
swoich rodzin, które znały i miłowały prawdziwego i żywego Boga.
Usuń wszystkie figury.
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Scena 3
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść przełożonego nad sługami (1DN-6) i młodzieńców (1DN-7 oraz 1DN8).
Spotkali głównego zarządcę króla, który od razu zmienił ich imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza –
Szadrachem, Miszaela – Meszachem, Azariasza – Abed-Negem. Ich imiona nawiązywały do fałszywych bożków
Babilonu. Jak myślicie, dlaczego przełożony nad sługami dał im takie imiona?
Pozwól odpowiedzieć dzieciom.
On chciał, aby zapomnieli o swoim prawdziwym Bogu! Ale, czy zapomną? Nie! Zamiana ich imion nie wpłynęła
na to, kim oni byli. Bóg był ich Bogiem. Miłowali Go i ufali Mu oraz postanowili być Mu posłuszni.
Czy ty też taki jesteś? Nie będziesz w stanie czcić Boga zanim nie zostaniesz zbawiony od grzechu. Musisz przeżyć
wewnętrzną przemianę, a to może uczynić tylko Bóg. Tylko Bóg może uczynić cię takim człowiekiem, który
będzie miał pragnienie, by czcić Jego. Jeśli wiesz, że to już się stało w twoim życiu, to pomyśl o tym, jak możesz
czcić Boga w szkole czy przy odrabianiu lekcji.
Poświęć czas na przedyskutowanie tej sprawy z dziećmi.
Zechciej naprawdę żyć dla Boga, tak samo jak postanowili ci czterej chłopcy.
Usuń młodzieńców (1DN-7 i 1DN-8). Umieść przy stole Daniela (1DN-10) i jego przyjaciół (1DN-9).
Przy posiłkach Daniel i jego trzej przyjaciele siadali z pozostałymi uczniami, kiedy słudzy przynosili tace z
pożywieniem i kubki z winem z królewskiego stołu. Mniam, mniam! Głodni niewolnicy zapewne czuli zapachy
tych pokarmów z daleka! Ale ci czterej młodzieńcy spoglądali jeden na drugiego z zakłopotaniem. Bóg przekazał
Żydom szczególne zasady dotyczące pokarmów, których mieli unikać, a być może, niektóre z nich były właśnie
podawane na tacach. Oni także wiedzieli o panującym w Babilonie zwyczaju poświęcania bożkom przed
spożyciem pokarmów i wina. Spożywanie takich pokarmów nie przyniosłoby chwały prawdziwemu i żywemu
Bogu. Biblia mówi, że Daniel postanowił nie kalać się potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. „Kalać
się” oznacza zanieczyszczać albo brudzić się. Daniel i jego przyjaciele chcieli zachowywać swoje życie w czystości
przed Bogiem.
Jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, Bóg chce, abyś Go czcił poprzez prowadzenie czystego
życia. Być może nikt nie zmusza cię do spożywania pokarmów poświęconych bożkom, ale istnieją inne sposoby
na to, jak twoje życie może stać się zanieczyszczone albo brudne. Może twój kolega proponuje ci piwo, kiedy
twoich rodziców nie ma w domu. Albo niektórzy z twoich przyjaciół palą papierosy, albo biorą narkotyki i
zachęcają cię, abyś robił to samo. Być może twój kolega chce, abyś przeglądał „brudne” wideo albo gazety. To są
rzeczy, które mogą ci zaszkodzić: zachorujesz albo one opanują twój umysł i ciało tak, że przestaniesz podobać
się Bogu.
Trudno jest odmówić swoim przyjaciołom. Może będą wyśmiewać i przedrzeźniać cię. Ale Bóg mówi, że twoje
ciało jest szczególne. Kiedy uwierzyłeś w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, otrzymałeś życie wieczne i wtedy
Bóg Duch Święty zamieszkał w tobie. Bóg mówi: „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha
Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem
kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym” (1 Kor. 6:19-20). Bóg chce, abyś Go czcił poprzez
utrzymywanie swojego życia w czystości, abyś był wolny od rzeczy, które mogą ci zaszkodzić albo zanieczyścić
twoje ciało.
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Daniel postanowił, że nie będzie się kalał spożywaniem pokarmów królewskich. On i jego przyjaciele pragnęli
utrzymywać swoje życie w czystości przed Bogiem. Ale ta decyzja nie była łatwa. Od niewolników Babilonu
oczekiwano, że będą jeść, co zostanie im podane.
Wymień Daniela (1DN-6) na figurę (1DN-7).
Daniel zapewne cichutko wstał od stołu i uprzejmie poprosił przełożonego, czy on i jego przyjaciele mogliby być
zwolnieni od spożywania pokarmów królewskich. Biblia mówi, że Bóg wpłynął na przełożonego tak, że okazywał
szczególną uprzejmość czterem młodzieńcom, ale odmówił im pomocy.
- Boję się mojego pana, króla! – powiedział przełożony Danielowi. – On uczynił mnie odpowiedzialnym, abym
doglądał tego, byście mieli właściwe pożywienie i napoje. Jeśli będziecie słabsi albo bardziej zmęczeni niż
pozostali, mogę stracić głowę!
Usuń przełożonego (1DN-6). Umieść nadzorcę (1DN-11).
Daniel nie poddawał się. Porozmawiał z nadzorcą.
- Proszę, poddaj nas próbie przez dziesięć dni – poprosił Daniel. – Dawaj nam tylko jarzyny i wodę, a potem
sprawdź nas i zobacz, jak będziemy wyglądać w porównaniu z innymi.
Nadzorca musiał to dokładnie przemyśleć. On także zdawał sobie sprawę z kary, gdyby okazało się, że niewolnicy
nie będą wyglądać zdrowo. W końcu jednak zgodził się na dziesięciodniową próbę proponowaną przez Daniela.
Zamień Daniela (1DN-7) na figurę (1DN-10).
Być może nie było im łatwo jadać tylko jarzyny i pić wodę przez dziesięć dni. Obfite pożywienie królewskie było
kuszące, a być może pozostali naśmiewali się z nich. Musieli zaufać Bogu, aby mieć siłę do przetrwania tej próby.
Ale musieli też wiedzieć, że Bóg dał im sposobność, by dowieść, że oddawanie czci swojemu Bogu poprzez
utrzymywanie życia w czystości jest rzeczą właściwą.
Usuń wszystkie figury.
Scena 4
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Daniela (1DN-7) i jego przyjaciół (1DN-8) i nadzorcę (1DN-11).
Kiedy minęło dziesięć dni, nadzorca przyjrzał się młodzieńcom dokładnie. Był zdziwiony, że wyglądali na
zdrowszych i silniejszych niż pozostali, którzy jadali pokarmy królewskie! Jaka to ekscytująca chwila dla Daniela i
jego trzech przyjaciół! Bóg ich uczcił, On to sprawił, że byli okazami zdrowia. W Biblii Bóg obiecuje: „Gdyż tych,
którzy mnie czczą, i ja uczczę” (1 Sam. 2:30). Kiedy Bóg będzie w twoim życiu na pierwszym miejscu, On
zatroszczy się o wszystkie pozostałe sprawy. Przez resztę ich szkolenia nadzorca pozwolił im jeść tylko taką
żywność, by mogli przynosić cześć swojemu Bogu.
Ale przyszła trzyletnia próba! W ciągu trzech lat Szadrach, Meszach i Abed-Nego byli szkoleni na sposób
babiloński, opanowując język, zwyczaje i zasady religijne. Zapewne byli pod presją, aby zmienić swoje zasady
wiary. Młodzieńcy studiowali pilnie, ale nie wierzyli w rzeczy, które występowały przeciwko ich wierze.
Jeśli jesteś chrześcijaninem, Bóg chce, abyś Go czcił poprzez przyjmowanie z wiarą Jego Słowa, Biblii. Inni
mogą wpływać na ciebie tak, abyś uwierzył w tzw. Wielki Wybuch, czyli w to, że Ziemia powstała miliony lat
temu i że jesteśmy spokrewnieni z małpami. Pomysły te zaprzeczają temu, czego uczy Biblia. Być może właśnie
poznajesz te zagadnienia i chciałbyś otrzymać wskazówki ze Słowa Bożego, jak wobec tego postąpić i co myśleć
o stworzeniu świata. Z radością mogę z tobą porozmawiać, jeśli pozostaniesz na swoim miejscu po spotkaniu.
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Ważną rzeczą jest, abyś ufał Słowu Bożemu i czcił Boga przez zawierzenie Jemu, podobnie jak to robili ci czterej
młodzieńcy.
Usuń wszystkie figury.
Scena 5
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść króla (2DN-12) na tronie (2DN-13) i młodzieńców (2DN-14 i 2DN15).
Król zapytał ich o wszystko, czego się nauczyli. Biblia mówi nam o tym, co się stało potem. W tym wierszu
pojawiają się prawdziwe imiona trzej przyjaciół Daniela.
Przeczytaj na głos: Dan. 1:19-20.
„I król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz; i
tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich
król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego
królestwie”.
Przeszli także pozytywnie przez trzyletnią próbę!
Bóg uczcił Daniela i jego przyjaciół, ponieważ oni postanowili nie zanieczyszczać swojego życia!
Król nadał tym czterem mężczyznom ważne stanowiska w królestwie i oni nadal wiernie mu służyli. Bóg
dopomógł Danielowi i jego trzem przyjaciołom w byciu mocnymi w Panu. Mimo trudności postępowali tak, by
podobać się Bogu, i Bóg ich uczcił!
Stało się tak, jak Bóg obiecał w Biblii: „Gdyż tych, którzy mnie czczą, i ja uczczę” (1 Sam. 2:30). Ta obietnica
jest skierowana także do ciebie, jeśli jesteś chrześcijaninem. Spraw, aby Bóg był na pierwszym miejscu tam,
gdzie idziesz, w tym, co czytasz, wśród twoich przyjaciół, w twoich zasadach wiary i w twoim zachowaniu. Proś
Boga o pomoc, On na pewno pomocy tobie nie odmówi.
Jeśli nie jesteś chrześcijaninem, pamiętaj o tym, że nie potrafisz tak naprawdę czcić Boga, dopóki On cię nie
zmieni i nie uczyni cię Swoim dzieckiem. Biblia mówi: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Jan 1:12). Zaczniesz czcić Boga, kiedy przyjmiesz Pana Jezusa jako
swojego Zbawiciela.
Usuń wszystkie figury.
Pytania powtórzeniowe
Dlaczego Bóg pozwolił Nebukadnesarowi zagarnąć ziemię Judy? (Bo lud ten nie był posłuszny Bogu.)
Jaki plan miał król Nebukadnesar wobec szczególnych młodzieńców, których uprowadził do Babilonu? (Mieli
spożywać pokarmy królewskie i być jak najlepiej wykształceni, by móc służyć królowi.)
Jak myślisz, dlaczego imiona młodzieńców zostały zmienione? (Ich poprzednie imiona mówiły o prawdziwym,
żywym Bogu, a przełożony nad nimi chciał, żeby zapomnieli o swoim Bogu.)
W jaki sposób twoje życie może się zmienić, abyś mógł przynosić cześć i chwałę Bogu? (Musisz poprosić Boga,
aby zbawił cię od grzechu.)
Dlaczego Daniel i jego przyjaciele nie chcieli spożywać pokarmów ze stołu królewskiego? (Występowało to
przeciwko szczególnym zasadom żywnościowym, które Bóg polecił przestrzegać Żydom, były one wcześniej
ofiarowane bożkom)
W jaki sposób możesz oddawać Bogu cześć w szkole? (Będą różne odpowiedzi.)
O jaką sprawę poprosił Daniel nadzorcę w imieniu własnym i przyjaciół? (Aby mogli jeść tylko jarzyny i pić wodę
przez dziesięć dni.)
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Co by się stało z nadzorcą, gdyby Daniel i jego przyjaciele nie wyglądali zdrowo? (Zostałby ukarany.)
Co powinieneś zrobić, kiedy jesteś kuszony, aby szkodzić swojemu ciału? (Pomyśl, jak cenne jest twoje ciało,
módl się, proś Boga o odwagę, nie zgódź się, odstąp od tych, którzy chcą, abyś czynił coś złego.)
Jaki był końcowy wynik dziesięciodniowej próby, w czasie której Daniel i jego przyjaciele spożywali tylko jarzyny i
pili jedynie wodę? (Wyglądali zdrowiej i silniej niż pozostali młodzieńcy.)
W jaki sposób możesz nabrać sił, aby zdecydowanie czynić to, co właściwe? (Proś Boga, aby udzielił ci w tym
pomocy.)
Co stwierdził król, kiedy Daniel i jego przyjaciele zostali poddani próbie? (Byli dziesięciokrotnie mądrzejsi niż inni
mądrzy ludzie w jego królestwie.)
Pomoce dodatkowe
Pudełko „Co jeśli…?”
Na małym pudełku wypisz z przodu: „Co jeśli…?”.
Skopiuj kartki ze strony 61, rozetnij kartki i umieść je w pudełku.
Podziel dzieci na dwie grupy.
Każda grupa wybiera daną sytuację z pudełka i rozmawia o tym, jak by postąpiła, aby utrzymać swoje życie w
czystości dla Boga.
Połącz obie grupy, aby podzieliły się swoimi odkryciami.
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Lekcja 2
Daniel modli się o mądrość.
Fragment Biblii dla nauczyciela
Dan. 1:18-2:49
Główna prawda
Bóg jest wszechwiedzący i wszechmądry.
Zastosowanie
Zbawione: Proś Boga o mądrość.
Wiersz pamięciowy
„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga (…), a będzie mu dana”. Jak. 1:5
Pomoce wizualne
Zestaw ilustracji: 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5 i 2-6.
albo
Flanelograf; figury: 2DN-12; 2DN-13; 2DN-14; 2DN-15; 2DN-16; 2DN-17; 2DN-18; 2DN-19; 2DN-20 i 2DN-21.
1DN-3; 1DN-4; 1DN-5; 1DN-6; 1DN-7; 1DN-8; 1DN-9; 1DN-10; 1DN-11; 2DN-12; 2DN-13.
Tło (nieobowiązkowo): Scena miejska.
oraz
Napis: Proś Boga o mądrość!
Zarys lekcji
Wstęp
Król budzi się z powodu dziwnego snu.
Przebieg wydarzeń
Nebukadnesar wzywa mędrców, aby wyjaśnili sen.
Nebukadnesar odmawia ich prośbie i nie opowiada swojego snu.
Mędrcy nie potrafią powiedzieć, jaki to był sen ani podać jego wyjaśnienia.
Rozgniewany król wydaje karę śmierci dla mędrców.
Daniel prosi o rozmowę z królem.
Daniel prosi o czas, na co król wyraża zgodę.
Daniel i jego przyjaciele modlą się.
Bóg objawia sen Danielowi.
Daniel oddaje chwałę Bogu.
Daniel idzie na spotkanie z królem.
Punkt kulminacyjny
Daniel wyjaśnia sen królowi.
Zakończenie
Król uznaje Boga Daniela.
Daniel i jego trzej przyjaciele zostają wynagrodzeni.

GP
GPZ

GPZ

GPN, GPZ

Nauczanie wiersza pamięciowego
„A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga (…), a będzie mu dana”. Jak. 1:5
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Wstęp
Co to znaczy być zdolnym lub inteligentnym?
Zachęć dzieci do odpowiedzi – dużo wiedzieć na dany temat, znać prawdziwie odpowiedzi itp.
Czy wiesz, że możesz być najzdolniejszą osobą w szkole, a nadal nie być mądrym? Prawdziwa mądrość pochodzi
od Boga. Mądrość to wprowadzanie w czyn wiedzy i prawdy od Boga. Zobaczmy, jak można zdobyć mądrość.
Prezentacja
Pokaż Biblię i wyjaśnij, że to jest Słowo Boże. Przeczytaj wiersz z Biblii i objaśnij, w jaki sposób go znalazłeś.
Niech dzieci odczytają go razem z tobą z przygotowanej przez ciebie pomocy wizualnej.
Wyjaśnienie
„A jeśli komu z was brak mądrości” – Bóg mówi tobie, co należy robić, jeśli brakuje ci mądrości do
podejmowania właściwych decyzji.
„Niech prosi Boga (…), a będzie mu dana” – jeśli potrzebujesz mądrości, Bóg zaprasza cię, abyś Go o to poprosił
i On udzieli ci mądrości.
Zastosowanie
Niezbawione: Kiedy wiesz, co jest dobre, ale postępujesz źle, grzeszysz. Pan Jezus umarł, aby wziąć karę za twój
grzech. Jeśli dotąd nie uwierzyłeś, możesz uwierzyć w Pana Jezusa dzisiaj i otrzymać odpuszczenie grzechów.
Zbawione: Czy nie przeżywasz trudnej sytuacji, kiedy nie wiesz, jak właściwie postąpić? Jeśli uwierzyłeś w Pana
Jezusa ku zbawieniu, możesz poprosić Boga o mądrość.
Powtórka
„Zatrzymaj się i idź”
Wyjaśnij, że użyjesz dwóch sygnałów, aby pokierować dziećmi w nauczeniu się tego wiersza. Podnieś swoją rękę
i złóż palce tak, abyś wyraził ruch „idź”. Podnieś dłoń, aby określić sygnał „stop”. Rozpocznij od sygnału „idź”.
Dzieci rozpoczynają recytowanie wiersza – odnośnik, wiersz, odnośnik – aż pokażesz sygnał „stop”. Następnie
posłuż się sygnałem „idź”, aby kontynuować powtarzanie wiersza. Powtórz wiersz kilka razy, zmieniając sygnały
„idź” i „stop”, później pozwól dzieciom pokazywać.

Lekcja
Król Nebukadnesar wylegiwał się w ciemności. Znów miał sen! Co mógł ten dziwny sen oznaczać?
„Czy bogowie chcą mi przekazać jakąś wiadomość?” – zastanawiał się.
Wiedział, że już nie zaśnie, dopóki nie dowie się, co to znaczy. Ale któż jest obdarzony taką mądrością, aby
wyjaśnić ten tajemniczy sen?
Scena 1
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść króla (2DN-12) na tronie (2DN-13) i mędrców (2DN-16).
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Z samego rana król wezwał swoich mędrców do siebie. Daniela i jego trzech przyjaciół także uważano za
mędrców. Pracowali oni dla króla i doradzali mu w ważnych sprawach. Ale nie znajdowali się w grupie
doradców, którzy spotkali się z królem tego dnia.
Niektórzy z tych mężczyzn byli astrologami i twierdzili, że gwiazdy mają wpływ na życie ludzi. Zajmowali się
przepowiedniami, coś w rodzaju stawiania horoskopów, które są popularne i w naszych czasach. Inni byli
wróżbitami i magami, którzy zajmowali się czarami i wywoływaniem duchów, aby obwieszczać przyszłość i
rzucać uroki. Mężczyźni ci oddawali cześć fałszywym bożkom Babilonu, od których oczekiwali mądrości. Chodzisz
do szkoły, aby się czegoś nauczyć. Podobnie jest z dorosłymi, którzy też ciągle się uczą. Ale Bóg nigdy się nie
uczy, ponieważ On zawsze wie wszystko. On o niczym nie zapomina. Niczym nie jest zaskoczony. Posłuchaj, co
na ten temat mówi Biblia. „Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi
drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich” (Ps. 139:2-3). Bóg posługuje się własną wiedzą w
realizacji Swoich planów. On zawsze czyni to, co mądre i dobre. Jakże to inne, jeśli chodzi o bożki, którym służyli
tamci doradcy!
Król powiedział im:
- Miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen.
- O, królu, żyj na wieki! – mędrcy zawołali. – Opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go!
- Nie – powiedział król. – Wy sami musicie powiedzieć mi, jaki to sen i co on oznacza!
Być może król pamiętał swój sen, a może go zapomniał, chciał sprawdzić swoich mędrców, chciał się przekonać,
czy naprawdę potrafią wyjaśniać sny.
Król mówił dalej:
- Jeśli będziecie w stanie powiedzieć mi, jaki to sen miałem, obficie was wynagrodzę. Ale jeśli nie sprostacie
mojemu żądaniu, wszyscy zostaniecie skazani na śmierć.
Zaniepokojeni żądaniem króla mędrcy jeszcze raz powiedzieli:
- Prosimy, opowiedz nam swój sen, a my ci go wyłożymy!
Króla poniosła złość.
- Nie traćcie czasu! – rozkazał. – Jeśli nie jesteście w stanie powiedzieć, co się mi śniło, prawdopodobnie
będziecie kłamać, wyjaśniając mój sen. Przekonacie mnie, że mówicie prawdę, jeśli powiecie mi, co mi się śniło.
Mędrcy w desperacji usiłowali zrozumieć, o co tu chodzi.
- Nikt nie jest w stanie uczynić tego, o co prosisz! To jest zbyt trudne! – wołali. – Nikt jeszcze nie prosił o
rozwiązanie czegoś tak trudnego. Tylko bogowie są w stanie to objawić!
Wiedzieli o tym, że trzeba było ponadnaturalnej mądrości, aby opowiedzieć, jaki to był sen i jeszcze podać jego
znaczenie, ale nie mieli pojęcia, czy ich bogowie mieli, czy też mogli w ogóle posiadać taką mądrość.
Co to jest mądrość i skąd możesz ją w razie potrzeby czerpać? Mądrość to wprowadzanie w życie codzienne
wiedzy i prawdy pochodzącej od Boga. Potrzebujesz mądrości, gdy dobierasz najbliższych przyjaciół, gdy musisz
zdecydować, co masz robić, a czego nie oraz w jaki sposób zachować się w pojawiających się problemach i
trudnych sytuacjach.
Być może twoi przyjaciele próbują uzyskać mądrość dzięki czytaniu horoskopów (karty, które określają na
podstawie układu gwiazd, co prawdopodobnie się stanie). Niektórzy posługują się kryształami, tabliczkami Ouija
albo innymi zabawkami, które zachęcają ich do wywoływania duchów, co jest złe. Inni zaś chodzą do wróżek
albo radzą się ludzi, którzy utrzymują, że posiadają szczególne zdolności przepowiadania przyszłości.
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Nie są to prawdziwe źródła mądrości. Są to praktyki grzeszne, o których Biblia mówi, że
„(…) obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich
przed tobą” (5 Mojż. 18:12). Są one częścią tego, co nazywamy okultyzmem. One to mogą wypełnić twój umysł
wątpliwościami i złymi myślami. Czasem wydaje się, że one działają, ale ich moc pochodzi od szatana, wroga
Bożego. Ci, którzy tymi rzeczami się zajmują, są oszukiwani (zwodzeni) przez szatana. Jest tylko jeden prawdziwy
Bóg, który jest wszechmogący i On jest źródłem wszelkiej wiedzy. Jeśli znasz Pana Jezusa jako swojego
Zbawiciela, proś Go o mądrość. On udzieli ci mądrości, abyś mógł podejmować dobre decyzje.
Mędrcy króla Nebukadnesara nie wiedzieli, czy ich bogowie dają, czy w ogóle mogą obdarzyć ich taką mądrością,
której potrzebowali, by królowi powiedzieć, jaki to był sen i jakie było jego znaczenie. W panice próbowali jakoś
udobruchać króla.
Poniesiony jednak szałem król kazał swojej gwardii przybocznej pozabijać wszystkich mędrców!
Usuń wszystkie figury.
Scena 2
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Daniela (2DN-14), jego przyjaciół (2DN-15) i Ariocha (2DN-17).
Gwardia zgromadziła mędrców na rozkaz króla. Zabrali też Daniela i jego trzech przyjaciół. Arioch, dowódca
gwardii przybocznej, przyszedł do Daniela, który prawdopodobnie jeszcze nie słyszał o zagrożeniu – karze
śmierci. Daniel uprzejmie zapytał o powód wydania przez króla tak okrutnego rozkazu. Kiedy Arioch wyjaśnił mu
sprawę snu, Daniel poprosił o rozmowę z królem.
Usuń wszystkie figury.
Scena 3
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Daniela (2DN-14) i króla na tronie (2DN-13).
Daniel poprosił rozgniewanego króla o odłożenie kary śmierci dla mędrców. Potrzebował czasu, aby odkryć, jaki
to sen miał król i jakie było znaczenie tego snu. Król na to życzenie wyraził zgodę.
Usuń wszystkie figury.
Scena 4
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Daniela (2DN-14) i jego przyjaciół (2DN-15).
Co zrobiłbyś na miejscu Daniela?
Pozwól dzieciom odpowiedzieć.
Daniel powrócił do domu, gdzie spotkał się ze swoimi przyjaciółmi, zapoznał ich z tą poważną sytuacją. (W Biblii
znów pojawiają się ich prawdziwe imiona: Ananiasz, Miszael i Azariasz). Razem zrobili to, co było najlepsze.
Zamień Daniela (2DN-14) i jego przyjaciół (2DN-15) na figury 2DN-18 i 2DN-19.
Pomodlili się do jedynego, prawdziwego i żywego Boga, prosząc Go o mądrość i ufając, że to On udzieli im
odpowiedzi. Kiedy musisz podjąć decyzję lub chcesz wiedzieć, jak postąpić w trudnej sytuacji, nie szukaj
odpowiedzi w grzesznych, okultystycznych praktykach. Pomyśl, co o reakcji na brak mądrości mówi Biblia.
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Zacytujcie jako cała grupa Jak. 1:5.
Jako Boże dziecko możesz bezpośrednio przystępować do Boga, aby od Niego czerpać mądrość.
Bóg chce, abyś Go o to prosił w modlitwie.
Proś Boga o mądrość. Powiedzmy, że chcesz dobrać najbliższych przyjaciół, poproś Boga, aby obdarzył cię
mądrością.
Szukaj odpowiedzi w Bożym Słowie i wśród osób żyjących dla Boga. Czytaj Biblię, wyszukując wierszy, które
mówią o przyjaźni i myśląc o tym, jak te wiersze odnoszą się do twojej sytuacji. Porozmawiaj z różnymi Bożymi
ludźmi, którzy znają Boga i miłują Go. Twój duszpasterz, nauczyciel Szkoły Niedzielnej, wierzący przyjaciele albo
niektórzy członkowie twojej rodziny będą, być może, w stanie udzielić ci rady. Zapytaj ich, jak oni postąpiliby w
twoim przypadku albo jakie cechy chcieliby widzieć w swoich bliskich przyjaciołach.
Wierz, że Bóg odpowie, pokazując ci właściwych ludzi, którzy będą mogli być twoimi przyjaciółmi.
W ten sam sposób możesz postąpić zawsze, gdy potrzebujesz mądrości. Jeśli musisz podjąć decyzję w jakiejś
sprawie i zastanawiasz się, czy w ogóle się w to angażować czy lepiej nie, proś Boga o pomoc. Nie pozwól się
oszukać grzesznym, okultystycznym ideom albo jakimś pomysłom zamieszczonym w czasopismach. Kiedy
potrzebujesz mądrości, proś Boga i oczekuj, że On udzieli odpowiedzi. Daniel i jego trzej przyjaciele wyczekiwali z
ufnością, że Bóg im odpowie, objawiając sen króla i jego znaczenie.
Później, prawdopodobnie tej samej nocy, Bóg udzielił odpowiedzi. Danielowi przyśnił się sen króla, a także
zrozumiał on jego prawdziwe znaczenie! Daniel musiał być tym podekscytowany, ale zanim wyruszył, aby to
oznajmić królowi, zatrzymał się, aby podziękować Bogu za odpowiedź na modlitwę: „Niech będzie
błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc. Ciebie, Boże moich
ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy; oznajmiłeś
nam sprawę króla” (Dan. 2:20.23).
Daniel był mocny w Panu dzięki modlitwie i zaufaniu Bogu, że udzieli mu mądrości i odpowie na jego modlitwę.
Usuń wszystkie figury.
Scena 5
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Daniela (2DN-14) i Ariocha (2DN-17).
Następnie Daniel odszukał Ariocha. Powiedział: „Nie wytracaj magów babilońskich! Wprowadź mnie do króla, a
ja wyłożę królowi sen”. Arioch pośpieszył do króla i oznajmił mu, że Daniel potrafi wyłożyć jego sen.
Umieść króla (2DN-12) na tronie (2DN-13).
Nebukadnesar zapytał Daniela:
- Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go?
- Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani
astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie
w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie… – zaczął opowiadać
Daniel.
Król zapewne pochylił się głęboko, przysłuchując się Danielowi.
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Daniel ciągnął dalej:
- To nie dzięki mądrości, którą mam w większym stopniu niż wszyscy żyjący.
Daniel przypomniał królowi, że jego mądrość pochodziła od Boga.
Umieść posąg (2DN-20) z boku albo na dodatkowej tablicy flanelowej.
Potem Daniel wyłożył sen. Opisał potężny posąg zrobiony ze złota, srebra, miedzi, żelaza i gliny. Powiedział
królowi również o wielkim kamieniu, który uderzył w ten posąg tak, że rozsypał się w kawałki. Kamień ten zaś
stał się wielką górą, która wypełniła całą ziemię. Oczy króla zapewne były szeroko otwarte z podziwu, kiedy
Daniel dokładnie opisywał jego sen.
Daniel ciągnął dalej, wyjaśniając znaczenie tego snu:
- Głowa ze złota tego posągu przedstawia ciebie, o królu. Bóg niebios dał ci wielką siłę, ale nie będziesz władał na
wieki. Pozostałe części posągu przedstawiają inne królestwa, które powstaną po tobie. Kamień przedstawia Boże
Królestwo, które zniesie wszystkie królestwa poprzednie.
Daniel zakończył, mówiąc:
- Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny, gdyż to Bóg objawił królowi, co potem się stanie.
Król zapewne znieruchomiał, słuchając Daniela w zachwycie.
Bóg udzielił Danielowi mądrości, aby spełnić niewyobrażalne polecenie króla!
Usuń posąg (2DN-20). Zamień króla (2DN-12) na figurę 2DN-21.
Król był tak pełen zachwytu, że padł na swoją twarz, oddał cześć Danielowi i postanowił:
- Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnice; gdyż ty mogłeś odsłonić tę
tajemnicę.
Król uchylił wyrok śmierci i wynagrodził Daniela wieloma darami. Potem wyniósł Daniela na wysokie stanowisko.
Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzyć jego trzem przyjaciołom, na co król wyraził
zgodę. Daniel zapewne był szczęśliwy, że poprosił Boga o mądrość.
Jeśli znasz Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, czy chcesz być mocny w Panu przez to, że będziesz Go prosił o
mądrość? On jest gotów obdarzyć cię mądrością w jakiejkolwiek decyzji czy w jakiejkolwiek sytuacji, w której się
znajdziesz. Tylko On jest w stanie udzielać mądrości. Nigdy nie bój się prosić Boga o mądrość. Pamiętaj, o czym
mówi dzisiejszy wiersz.
Wspólnie zacytujcie Jak. 1:5.
Bóg raduje się, że może obdarzać Swoje dzieci mądrością, kiedy one Go o to proszą! Kiedy czytasz Biblię i jesteś
wobec niej posłuszny, będziesz stawał się coraz mądrzejszy.
Poniższym tekstem możesz się posłużyć, aby przedstawić wezwanie Ewangelii dla dzieci niezbawionych.
Zanim dzisiaj pożegnamy się z Danielem i Nebukadnesarem, przypomnijmy sobie sen króla.
Podnieś posąg (2DN-20).
Czy pamiętacie, co się stało z tym kamieniem?
Pozwól dzieciom na powtórzenie tej części lekcji.
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Kamień ten przedstawia Jezusa Chrystusa i Jego Królestwo. Bóg ma wspaniały plan, mądry plan. On posłał
Swojego Syna na świat w okresie imperium rzymskiego. Pan Jezus wiódł doskonałe życie, a potem zgodził się na
to, by przybito Go do krzyża. Kiedy umierał, przejmował karę za nasz grzech. Dowiódł, że jest Królem nad
wszystkim (śmiercią, grzechem i diabłem), zmartwychwstając.
Od tego czasu ludzie przychodzą do Niego, aby otrzymać odpuszczenie grzechów, gdyż: „O nim to świadczą
wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” (Dz. Ap. 10:43).
Każdy, kto zaufa Jezusowi Chrystusowi, zostaje wprowadzony do Jego Królestwa. Jak długo będzie istnieć to
Królestwo? Tak, na zawsze. Wszyscy, którzy należą do Jego Królestwa będą z Nim żyć wiecznie.
Czy należysz do Jego Królestwa? Czy nie zechcesz zaufać Mu dzisiaj? Poproś Go, aby odpuścił twój grzech i stał
się twoim Królem. Wtedy staniesz się częścią tego wielkiego Królestwa, które Nebukadnesar ujrzał w swoim śnie.
Usuń wszystkie figury.
Pytania powtórzeniowe
Dlaczego król Nebukadnesar wezwał do siebie swoich wróżbitów i magów? (Chciał, aby wyjaśnili mu jego sen.)
Jak wiele wie Bóg? (Wie o wszystkim.)
Jak myślisz, dlaczego król nie opowiedział mędrcom swojego snu? (Uważał, że jeśli im go opowie, to mogą
skłamać, kiedy będą podawać jego znaczenie.)
Podaj przykłady decyzji, w podjęciu których potrzebujesz mądrości. (Dobór właściwych przyjaciół; co należy
robić, a co nie; wiedzieć, jak postąpić, kiedy pojawiają się problemy.)
Jak postąpił Daniel, kiedy dowiedział się, że król postanowił zabić wszystkich mędrców? (Poszedł do króla i
poprosił o czas. Następnie spotkał się ze swoimi przyjaciółmi, modlił się z nimi, prosząc Boga o objawienie snu i
jego znaczenia.)
Co Bóg sądzi o horoskopach, czarach, astrologii, tablicach Ouija, kryształach i podobnych rzeczach? (Nienawidzi
ich. One pochodzą od szatana.)
Skąd możesz czerpać mądrość do podejmowania właściwych decyzji? (Proś Boga, szukaj odpowiedzi w Biblii i
wśród ludu Bożego; wierz, że Bóg odpowie.)
Jaki sen miał król? (Śnił mu się wielki posąg ze złota, srebra, miedzi, żelaza i gliny, który, uderzony przez wielki
kamień, roztrzaskał się na kawałki).
W jaki sposób Daniel poznał znaczenie snu? (Bóg mu je oznajmił.)
Czym był kamień, który roztrzaskał posąg? (To Królestwo Boże, które zniesie wszystkie pozostałe królestwa.)
Na podstawie Jak. 1:5 powiedz, co stanie się, jeśli poprosisz Boga o mądrość? (Obdarzy cię mądrością.)
Co się stało w wyniku tego, że Daniel opowiedział królowi jego sen? (Król uznał, że Bóg Daniela jest wielki.
Obdarzył Daniela darami i wyniósł go na wysokie stanowisko w królestwie.)
Zajęcia dodatkowe
Polowanie na mądrość
Skopiuj stronę 62 przedstawiającą różne sytuacje, następnie rozetnij kartki i włóż je do papierowej torebki.
Powiedz dzieciom, że będą brać udział w „polowaniu na mądrość”.
Niech chętne dziecko wyciągnie kartkę z torebki i przeczyta tekst całej grupie.
Zapytaj grupę, czy to jest dobre czy złe miejsce, aby polować na mądrość.
Porozmawiaj o każdym stwierdzeniu, podkreślając, że tylko Bóg daje prawdziwą mądrość poprzez Swoje Słowo i
Jego lud w odpowiedzi na modlitwę.
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Lekcja 3
Piec ognisty.
Fragment Biblii dla nauczyciela
Dan. 3.
Główna prawda
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”! Dz. Ap. 5:29
Zastosowanie
Zbawione: Bądź zawsze gotów do posłuszeństwa Bogu, nawet jeśli to znaczy, że pójdziesz pod prąd.
Wiersz pamięciowy
„Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z
tobą, nie porzuci i nie opuści cię”. 5 Mojż. 31:6
Pomoce wizualne
•

Zestaw ilustracji: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5 i 3-6.

albo
•

Flanelograf; figury: 3DN-23; 3DN-24; 3DN-25; 3DN-26; 3DN-27; 3DN-28; 3DN- 29a-b; 3DN-30.

•

Tło (nieobowiązkowo): Scena miejska.

•

Przygotuj pomoc wizualną przedstawiającą piec ognisty (patrz: instrukcje i diagram na stronach 33-34).

•

20-centymetrowy kawałek szarej wełny.

oraz
•

Napis: Bądź zawsze gotów do posłuszeństwa Bogu, nawet jeśli to znaczy, że pójdziesz pod prąd.

•

Kawałek nadpalonego włókna.
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Zarys lekcji
Wstęp
Brat Julii chce, aby skłamała w jego sprawie.
Przebieg wydarzeń
1.
2.

Król Nebukadnesar każe zbudować złoty posąg.
Władca wzywa wszystkich przywódców na uroczystość poświęcenia posągu.

3.

Zostaje wydany rozkaz, aby pokłonić się i oddać cześć posągowi.

GP

4.
5.

Wszyscy, oprócz Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, kłaniają się.
Rozgniewany król daje jeszcze jedną okazję, aby okazać posłuszeństwo.

GPZ

6.

Trzej mężczyźni odmawiają.

7.

Król rozkazuje związać i wrzucić ich do pieca rozgrzanego siedem razem bardziej niż normalnie.

8.

Król dostrzega czterech mężczyzn w piecu.

9.

Król wzywa ich, aby wyszli.

10.

Wszyscy obecni widzą, że mężczyźni w ogóle nie byli dotknięci przez ogień.

GPZ

Punkt kulminacyjny
Król uznaje wielkość Boga.
Zakończenie

GPZ

Król rozkazuje, żeby wszyscy oddawali cześć Bogu.
Szadrach, Meszach i Abed-Nego zostają uhonorowani.

GPZ
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Przedstawienie Ewangelii
Dwa zespoły
Której drużynie piłki nożnej kibicujesz?
Porozmawiajcie ogólnie o piłce nożnej.
Janek Kantorski nie ma powodzenia w piłce nożnej. Zawsze występuje w drużynie, która znajduje się na dole
tabeli ligowej, zawsze tak było i zawsze już tak będzie.
Moglibyśmy zapytać go:
- Do której drużyny chciałbyś należeć?
- Do żadnej. Nigdy nie podniosę się wyżej – tak by chyba odpowiedział.
Czy wiesz, że każdy z nas urodził się w zespole? Nie w zespole piłki nożnej, ale w zespole ludzi. Należymy do
zespołu Adama (na podstawie Rzym. 5:12-19). On był pierwszym człowiekiem. Stał się Bogu nieposłuszny i od
tego czasu każdy człowiek rodzi się jako grzesznik w zespole Adama. Jest to zawsze drużyna przegrywająca, bo
dla zespołu Adama nie ma odpuszczenia grzechów, nie ma pokoju, nie ma radości, nie ma życia wiecznego, nie
ma nieba. Jest to zespół przegrany… trochę tak, jak w przypadku zespołu Janka Kantorskiego.
Może doradziłbyś mu:
- Dobrze, ale dlaczego nie przeniesiesz się do dobrego zespołu?
- Inny trener musi mnie chcieć i musi zapłacić cenę transferu.
- Czy nie możesz zapłacić sam?
- Nie, to zespół, który cię chce, musi ponieść cenę transferu.
Porozmawiaj z dziećmi o tym, jak kształtują się ceny transferów zawodników piłki nożnej.
Jeśli chcesz opuścić zespół Adama, istnieje tylko jeden inny zespół, do którego możesz się przyłączyć. Jest to
zespół Jezusa Chrystusa. On jest jedyną Osobą, która nie urodziła się w zespole Adama. On nie urodził się jako
grzesznik, On był doskonały. Ale On poniósł ogromną cenę transferu, aby przenieść ludzi z zespołu Adama do
Swojego zespołu. On nie zapłacił pieniędzmi, bo żadna ich suma by nie wystarczyła. On wydał samego Siebie na
śmierć na krzyżu, Jego drogocenna krew została przelana. To była cena, dzięki której możemy być przenoszeni z
zespołu Adama do zespołu Chrystusa (1 Piotra 1:18-19).
Jezus nie pozostał martwy, tak więc dzisiaj On może przenieść cię do Swojego zespołu. W Jego zespole są sami
prawdziwi zwycięzcy. Mają odpuszczenie grzechów, pokój, radość, życie wieczne. Jezus jest ich Kapitanem i ich
Przyjacielem na zawsze.
Istnieją tylko dwa zespoły – zespół Adama i zespół Jezusa Chrystusa. Do którego zespołu należysz? Czy naprawdę
żałujesz, że jesteś pełen grzechu i należysz do zespołu Adama? Jeśli chcesz należeć do zespołu Pana Jezusa,
powiedz Mu o tym. Polegaj na Nim, że przeniesie cię z zespołu Adama do Swojego zespołu. Wtedy będziesz żyć
na wieki dla Niego i należeć do Niego na zawsze.
Grzech wtargnął poprzez Adama, odpuszczenie grzechów nadeszło przez Jezusa Chrystusa. „(…) każdy, kto w
niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” (Dz. Ap. 10:43).
Zaśpiewaj ze swoją grupą stosowną pieśń i powiedz, że jesteś dostępny dla zainteresowanych dzieci. Możesz
powiedzieć coś takiego: „Może teraz zobaczyłeś, że należysz do zespołu Adama, a w ogóle tego nie chcesz.
Chcesz należeć do Pana Jezusa Chrystusa, ale masz jeszcze trochę pytań. Będę szczęśliwy, kiedy będę mógł na te
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pytania odpowiedzieć z Biblii. Przyjdź i porozmawiamy po spotkaniu. Będę… (określ dokładnie miejsce, gdzie
będziesz czekał)”.

Nauczanie wiersza pamięciowego
„Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z
tobą, nie porzuci i nie opuści cię”. 5 Mojż. 31:6
Wstęp
Lidka przeprowadziła się do innego miasta, w którym chyba było mniej wierzących w Pana Jezusa jako swojego
Zbawiciela. Niektóre dzieci naśmiewały się z niej, ponieważ była chrześcijanką. Czuła się bardzo samotna i bała
się występować po stronie Boga. Wtem przypomniała sobie obietnicę, której nauczyła się z Biblii. Ten wiersz
może pomóc także tobie, jeśli przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela!
Prezentacja
Pokaż Biblię i wyjaśnij, że to jest Słowo Boże. Przeczytaj wiersz z Biblii i objaśnij, w jaki sposób można go tam
znaleźć. Niech dzieci odczytają wiersz razem z tobą z przygotowanej wcześniej pomocy wizualnej.
Wyjaśnienie
„Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi (…)” – Bóg nakazuje ci być
odważnym, nie musisz się bać. Nie musisz się bać tych, którzy występują przeciwko tobie.
„(…) gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą (…)” – możesz być odważny i nie musisz się bać, ponieważ Bóg, który
mieszka w tobie, jest z tobą zawsze.
„ (…) nie porzuci i nie opuści cię” – Bóg obiecuje, że nigdy cię nie porzuci ani nie odwróci się od ciebie. Możesz
liczyć na Boga, że da ci siłę i odwagę.
Zastosowanie
Niezbawione: Boża obietnica udzielenia siły i pomocy, aby ostać się przed Nim, jest tylko dla tych, którzy przyjęli
Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Jeśli jeszcze nigdy nie przyjąłeś Pana Jezusa, możesz uczynić to dziś.
Porozmawiamy o tym później.
Zbawione: Jeśli już przyjąłeś Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, bądź do dyspozycji Boga. On da ci odwagę i
siłę, której potrzebujesz, aby czynić to, co właściwe.
Powtórka
Wiersz na sznurku
Podziel wiersz na pięć części. Każdą część wypisz na odrębnej kartce. Używając zatyczek lub klipsów, zawieszaj
kolejno poszczególne części wiersza na sznurku lub na sznurze na pranie. Powtórz w ten sposób wiersz
kilkakrotnie. Zerwij kartki z częściami wiersza i poproś na ochotnika dziecko, aby zawiesiło wiersz, układając
wyrazy we właściwej kolejności. Powtarzajcie wiersz, następnie znów wybierz ochotników i tak dalej.
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Lekcja
Brat Julki wychodził z domu ze swoimi nastoletnimi kolegami.
- Gdzie idziesz? – zapytała siostra.
- Idziemy obejrzeć ten nowy horror – odpowiedział chłopiec. – Jeśli mama cię zapyta, powiedz jej, że poszedłem
uczyć się do biblioteki.
- Ale to byłoby kłamstwo, i to jest złe – odparła Julka.
Brat skrzywił się.
- Powiedz tak, bo inaczej „przypadkiem” rozjadę twój rower samochodem!
Co powinna zrobić Julka?
Porozmawiajcie o możliwościach i jej odczuciach.
Czy kiedykolwiek nie wywierano na ciebie presji, żebyś zrobił coś złego? W Biblii mamy opowiadanie o trzech
młodzieńcach, od których potężny król wymagał, aby wystąpili przeciwko słowom Boga pod groźbą śmierci.
Jakiego wyboru dokonają?
Scena 1
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść króla (3DN-23).
Król Nebukadnesar, potężny władca imperium babilońskiego, podbił wiele krajów, włączając ziemię Żydów. Te
wszystkie poddane narody chciał zgromadzić razem, aby pokazać im, jak wielki on jest i zmusić ich do oddania
czci zarówno jemu, jak i jego bożkom. Być może zainspirowany swoim snem, który wyłożył mu Daniel,
postanowił wznieść ogromny posąg po to, by ludzie oddawali mu cześć.
Umieść posąg (3DN-24).
Robotnicy wznieśli posąg wysoki na 27,5 metra, a szeroki na 2,75 metra i pokryli go złotem. Wybudowali go na
szerokiej, pozbawionej drzew równinie.
Kiedy ludzie spoglądali na posąg, musieli się zastanawiać: „Po co to? Dlaczego król potrzebuje tak ogromnego
posągu?”.
Król rozesłał posłów, aby zgromadzili ludzi. Ogłaszali, że wszystkie ważne osobistości w królestwie mają rozkaz
przybycia z każdej części imperium babilońskiego na ceremonię poświęcenia posągu.
Scena 2
Wszyscy zarządcy prowincji otrzymali ten rozkaz. Wnet ci ważni ludzie zgromadzili się wokół błyszczącego od
złota posągu.
Dodaj tłum (3DN-25 i 3DN-26), młodzieńców (3DN-27) i posła (3DN-28).
W tłumie stali trzej przyjaciele Daniela – Szadrach, Meszach i Abed-Nego. W Babilonie byli niewolnikami,
zajmowali ważne stanowiska w królestwie, lecz nie wierzyli w babilońskie bożki. Znali jedynego prawdziwego
Boga, który stworzył niebo i ziemię. Zgromadzili się z tłumem wokół złotego posągu i w spokoju oczekiwali na to,
co będzie się działo.
Muzycy królewscy zajęli swoje miejsca a trębacze zadęli w rogi.
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Potężnym głosem królewski herold zaczął czytać: „Rozkazuję wam narody, plemiona i języki: w chwili, gdy
usłyszycie głos instrumentów muzycznych, padnijcie i oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król
Nebukadnesar”.
W rozkazie królewskim znalazły się ważne słowa, mianowicie: „oddajcie pokłon”. Bóg nakazał: „Nie czyń sobie
podobizny rzeźbionej czegokolwiek (…). Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył” (2 Mojż. 20:4-5).
Czyj rozkaz był ważniejszy, rozkaz Boga czy Nebukadnesara?
Pozwól dzieciom wypowiedzieć się.
Tak, rozkaz Boży. Tylko On jest Bogiem i On jest ponad każdym władcą. Jemu trzeba być posłusznym. On mówi
nam w Biblii, co jest dobre, a co złe. Jeśli Bóg mówi, że coś jest dobre, to jest to dobre. Jeśli Bóg mówi, że coś jest
złe, to zawsze jest to złe. To się nigdy nie zmienia. Teraz więc wiemy, że to, co nakazywał Nebukadnesar,
występowało przeciwko Bożemu prawu i było złe.
Szadrach, Meszach i Abed-Nego zapewne patrzyli jeden na drugiego z zakłopotaniem. Być może wyszeptali: „My
nigdy nie będzie mogli oddać pokłonu temu posągowi! Bóg nakazał nam oddawać cześć tylko Jemu”.
Uciszyli się, kiedy herold odczytywał rozporządzenie królewskie: „Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonu, ten
będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego”.
Scena 3
Umieść piec i płomienie (3DN-29a).
Młodzieńcy krzątali się przy piecu, ogromnym piecu służącym do wypalania cegły. Ogień buchał wewnątrz, a
dym unosił się do góry.
Gdybyś wiedział, że twoje życie znajduje się w niebezpieczeństwie, czy nadal byłoby rzeczą złą oddanie pokłonu
posągowi?
Poświęć czas na rozmowę o tym z dziećmi.
Nieposłuszeństwo wobec Boga zawsze jest złe. Biblia mówi: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz. Ap.
5:29). Czy tak postąpią Szadrach, Meszach i Abed-Nego?
Król Nebukadnesar rozkazał muzykom grać. Kiedy dźwięk instrumentów roznosił się nad równiną, każdy w tym
nieprzebranym tłumie otaczającym posąg padał na ziemię w uwielbieniu. Tak naprawdę, prawie wszyscy.
Usuń króla (3DN-23), tłum (3DN-25 i 3DN-26) i herolda (3DN-28).
Szadrach, Meszach i Abed-Nego odważnie stali, odmawiając pokłonu przed posągiem. Postanowili być posłuszni
Bogu i czynić to, co właściwe. Wiedzieli o niebezpieczeństwie, w jakim się znaleźli, ale dla nich posłuszeństwo
Bogu było ważniejsze. Bóg udzielił im odwagi, aby przyjąć właściwą postawę, kiedy wszyscy padali przed
posągiem.
Jeśli jesteś chrześcijaninem, z pewnością stwierdzisz, że w niektórych sytuacjach będziesz różnić się od tłumu,
ponieważ chcesz być posłuszny Bogu. Powiedzmy, że twoi przyjaciele namawiają cię, byś poszedł z nimi do kina
obejrzeć film, który zawiera straszliwe sceny okrucieństwa i nieprzyzwoite słowa. Właściwie to taki horror. Twoi
przyjaciele mówią: „Chodź, każdy z nas idzie”. Bóg mówi: „(…) myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe,
co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały” (Fil. 4:8). Jak postąpisz, jeśli
wybierzesz posłuszeństwo Bogu?
28

Zachęć dzieci do wypowiedzi.
Trudno różnić się od tłumu, ale chrześcijanie często muszą dokonywać takiego wyboru jak Szadrach, Meszach i
Abed-Nego.
Ludzie zgromadzeni w tłumie zapewne byliby zaskoczeni, gdyby wśród nich znalazł się ktoś, kto okazałby
nieposłuszeństwo wobec dekretu Nabukadnesara.
Umieść doradców (3DN-25) i króla (3DN-23).
Wokół króla zrobiło się zamieszanie. Astrolodzy podeszli, aby z nim porozmawiać.
- Królu, żyj na wieki! Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, kto usłyszy głos orkiestry, padł i oddał pokłon złotemu
posągowi; kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca
ognistego. Są mężowie judzcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej: Szadrach, Meszach i AbedNego; ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu, nie czczą twojego boga i nie oddają pokłonu złotemu
posągowi, który ty wzniosłeś.
Nebukadnesar wpadł w szał i zaczął krzyczeć:
- Przyprowadźcie ich do mnie!
Scena 4
Umieść młodzieńców (3DN-27) w pobliżu króla (3DN-23).
Kiedy ci młodzi ludzie zostali przyprowadzeni, by stanąć przed królem, on ich zapytał:
- Czy to prawda, Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga i nie oddajecie pokłonu złotemu
posągowi, który wzniosłem?
Możliwe, że król uważał, iż nie rozumieli jego rozkazu. Dał im więc następną szansę.
- Gdy więc teraz usłyszycie głos orkiestry, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem; bo
jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który bóg
wyrwie was z mojej ręki?
Jak ty byś postąpił? Pamiętaj, że zło zawsze jest złe, dobro zawsze jest dobre. Szadrach, Meszach i Abed-Nego
mogli wtedy pomyśleć: „Pokłońmy się, ale w swoich sercach nie będziemy oddawać czci posagowi”. Ale Słowo
Boże było wyraźne: „Nie będziesz się im kłaniał!” (2 Mojż. 20:5). Ci trzej mężczyźni postanowili być posłuszni
Bogu, którego miłowali i któremu służyli. Posłuchajcie, jak odpowiedzieli.
Przeczytaj Dan. 3:16-18.
Innymi słowy:
- Nie będziemy naśladować tych, co czynią źle, musimy okazać posłuszeństwo Bogu.
Być może znali obietnicę, którą Bóg przekazał przez proroka Izajasza: „Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem
cię twoim imieniem – moim jesteś! (…) gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo Ja,
Pan, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem” (Izaj. 43:1-3).
Kiedy musisz różnić się od tłumu, możesz wspomnieć te Boże obietnice. Zaznacz je w Biblii, naucz się ich na
pamięć. Jesteś tak cenny dla Boga jak Szadrach, Meszach i Abed-Nego.
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Nebukadnesar rozzłościł się straszliwie. Patrzył z nienawiścią na Szadracha, Meszacha i Abed-Nega.
- Rozpalcie piec! – zawył. – Rozpalcie go tak, aby był siedmiokrotnie gorętszy niż zwykle.
Dodaj płomienie (3DN-29b) nad piecem.
Kiedy piec parskał nieznośnym żarem, król wezwał swoich najlepszych żołnierzy.
- Zwiążcie tych trzech mężów i wrzućcie ich do wnętrza rozpalonego pieca ognistego – rozkazał.
Umieść 20-centymetrowy kawałek wełny nad młodzieńcami (3DN-27).
Żołnierze związali trzech młodzieńców i zaczęli wpychać ich do pieca, ale żar był tak dotkliwy, że natychmiast
uśmiercił żołnierzy!
Scena 5
Umieść młodzieńców (3DN-27) w piecu.
Szadrach, Meszach i Abed-Nego wpadli do rozpalonego pieca, gorące płomienie strzelały wszędzie wokół nich.
Król przyglądał się poprzez drzwi pieca, oczekując, że ich ciała zostaną strawione przez ogień. Ale ku własnemu
zdziwieniu widział mężczyzn rozwiązanych i spacerujących wśród płomieni! A tam z tymi mężczyznami był ktoś
jeszcze!
Usuń wełnę znad młodzieńców (3DN-27). Umieść w piecu czwartego mężczyznę (3DN-30).
- Patrzcie! – wykrzyknął król. – Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich
żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła!
Kim był ten czwarty mężczyzna w piecu razem z młodzieńcami?
Niech dzieci odpowiedzą.
Tym czwartym mężczyzną mógł być sam Pan Jezus albo anioł Boży wysłany, aby uchronić tych młodzieńców. Bóg
ochronił ich od wszelkiej możliwej szkody i dał im odwagę, by stanęli po Jego stronie.
Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, Bóg jest w stanie obdarzyć cię odwagą, abyś stanął dla Niego bez względu na
konsekwencje. Możesz przechodzić przez prześladowania, ale Bóg będzie z tobą, aby ci pomagać i abyś wytrwał.
Kiedy boisz się stawać po stronie Boga, pamiętaj o Jego obietnicy zawartej w dzisiejszym wierszu biblijnym.
Przeczytajcie razem 5 Mojż. 31:6.
Bądź mocny w Panu! Bóg nigdy cię nie opuści. On nam pomaga. Proś Boga, aby obdarzył cię odwagą, by wyrazić
się we właściwy sposób, a jednocześnie odmówić udziału w rzeczach złych. Kiedy twoi przyjaciele chcą, abyś
oglądał filmy albo słuchał muzyki, która nie podoba się Bogu, pamiętaj o Bożej obietnicy i poproś Boga, aby
pomógł ci odmówić. Kiedy inni dyskutują o ewolucji, pamiętaj o Bożej obietnicy i poproś Boga, aby pomógł ci
wypowiedzieć się na chwałę Bożą, na chwałę Stworzyciela. Kiedy inni są niemili lub nieuczciwi, Bóg dopomoże ci
być innym. On dopomoże ci, abyś wiedział, jak postąpić w takich sytuacjach. Może zaproponujesz oglądanie
innych filmów albo słuchanie innego rodzaju muzyki. Może będziesz w stanie porozmawiać z nauczycielem o
tym, w co wierzysz, jeśli chodzi o dzieło stworzenia.
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Bóg był z trzema młodzieńcami w piecu, aby ich uchronić i dodać im odwagi, by stanęli dla Niego. Jakże
zdziwiony był król, kiedy zobaczył, że ogień im nie zaszkodził i że jeszcze czwarty mężczyzna spacerował z nimi w
ogniu!
Podchodząc bliżej do pieca, król był w stanie odczuć dokuczliwy żar. Zawołał:
- Szadrachu, Meszachu i Abed-Nego, słudzy Boga Najwyższego! Wyjdźcie i przyjdźcie tutaj!
Usuń z pieca czwartego mężczyznę (3DN-30).
Scena 6
Umieść tłum (3DN-26). Przesuń młodzieńców w tłum (3DN-27).
Doradcy króla przepychali się, aby obejrzeć tych mężczyzn, którzy byli w płomieniach, ale nic im się nie stało. Ich
ubrania i włosy nie były spalone ogniem. Nawet nie było czuć od nich swędu dymu!
Król ogłosił wielkość jedynego prawdziwego Boga, który uratował młodzieńców. Ich odważne zachowanie
sprawiło, że król pomyślał o Bogu. Podobnie będzie z tobą. Kiedy okażesz posłuszeństwo wobec Boga i będziesz
postępował inaczej niż pozostali, pomyślą oni o Bogu. Mogą nawet zadawać ci pytania.
Szadrach, Meszach i Abed-Nego nie mogli nawet przypuszczać, że król wyda nowy rozkaz, mówiący o tym, że
każdy, kto wypowiada się przeciwko prawdziwemu i żywemu Bogu, powinien ponieść śmierć. Szadrach, Meszach
i Abed-Nego zostali wyniesieni do jeszcze znakomitszych stanowisk w królestwie. Jakże wdzięczni zapewne byli,
że Bóg obdarzył ich odwagą, aby być mocnymi i stanąć zdecydowanie po Jego stronie!
Bóg także tobie może udzielić odwagi, abyś był mocny i abyś stawał po Jego stronie. Jeśli jesteś Bożym
dzieckiem, czy będziesz stawał po Bożej stronie w tym tygodniu bez względu na konsekwencje? Jeśli niektórzy
naśmiewają się z ciebie, stanowią wyzwanie dla twojej wiary w Boga albo zachęcają cię do robienia czegoś, co
nie podoba się Jemu, pamiętaj o Bożej obietnicy z 5 Mojż. 31:6.
Zacytujcie ten wiersz razem.
Pamiętaj, że Bóg jest z tobą i proś Go, aby dał ci odwagę do posłuszeństwa raczej Jemu niż ludziom (Dz. Ap.
5:29).
Usuń wszystkie figury.
Pytania powtórzeniowe
Dlaczego król Nebukadnesar kazał wznieść olbrzymi posąg? (Chciał, aby ludzie oddawali mu cześć.)
W kogo wierzyli Szadrach, Meszach i Abed-Nego? (W jedynego prawdziwego Boga, który stworzył niebo i
ziemię.)
Kto jest Władcą nad wszystkimi władcami? (Bóg.)
Co miało się stać z każdym, kto nie upadłby i nie oddał czci posągowi? (Miał być natychmiast wrzucony do pieca
ognistego.)
Dlaczego Szadrach, Meszach i Abed-Nego nie oddali czci posągowi? (Bóg rozkazał im, że mają oddawać cześć
tylko Jemu.)
Kiedy możesz potrzebować odwagi, aby stanąć po stronie Boga? (Będą różne odpowiedzi, na przykład kiedy ktoś
chce, abyś zrobił coś złego albo wierzył w coś, co jest złe.)
Co młodzieńcy powiedzieli królowi, kiedy im oznajmił, że muszą oddać cześć posągowi, a jeśli nie, to będą
wrzuceni do pieca ognistego? (Bóg był w stanie uratować ich, a nawet gdyby ich nie uratował, nie oddadzą czci
posągowi.)
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Co stało się z żołnierzami, którzy związali Szadracha, Meszacha i Abed-Nego i wrzucili ich do ognia? (Zostali
uśmierceni przez ogień.)
Co zaskoczyło króla Nebukadnesara po tym, jak mężczyźni zostali wrzuceni do ognia? (On mógł tam zobaczyć
czterech mężczyzn, zamiast trzech, i nie byli oni związani, nawet ogień im nie szkodził.)
Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, na jakiej obietnicy, wypływającej z dzisiejszego wiersza biblijnego, możesz zawsze
polegać? (Bóg zawsze będzie z tobą.)
Jak ogień wpłynął na ubrania i włosy mężczyzn? (Nie spalały się, nawet nie było czuć zapachu dymu.)
Jaki nowy rozkaz wydał król? (Każdy, kto będzie mówił przeciwko prawdziwemu i żywemu Bogu, zostanie zabity.)
Zajęcia dodatkowe
Stań po stronie Boga
Skopiuj stronę 62 przedstawiającą różne sytuacje, następnie rozetnij je.
Pozwól dziecku wybrać jakąś sytuację i odczytać ją na głos.
Kiedy dana sytuacja zostanie odczytana, pierwsza osoba, która pomyśli o modlitwie, może rozmawiać z Bogiem,
prosząc Go o pomoc, powstaje i mówi grupie, o co chce się modlić.
Zakończ modlitwę w grupie, zachęcając dzieci, aby pomodliły się o siłę, by stanąć po stronie Boga w tym
tygodniu.
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Lekcja 4
Upadek dumnego Nebukadnesara.
Fragment Biblii dla nauczyciela
Dan. 4.
Główna prawda
Bóg odrzuca pysznych, a pokornym łaskę daje.
Zastosowanie
Niezbawione: Odwróć się od pychy, zaufaj Zbawicielowi.
Zbawione: Oddaj Bogu chwałę, na którą zasługuje.
Wiersz pamięciowy
„(…) przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę
daje”. 1 Piotra 5:5b
Pomoce wizualne
•

Zestaw ilustracji: 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-5 i 4-6.

albo
•
41.

Flanelograf; figury: 4DN-32; 4DN-33; 4DN-34; 4DN-35; 4DN-36; 4DN-37; 4DN-38; 4DN-39; 4DN-40; 4DN-

•

Tła dowolne: Scena miejska.

•

Napis: Oddaj Bogu chwałę, na którą zasługuje.
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Zarys lekcji
Wstęp
Zawody pływackie.

GP

Przebieg wydarzeń
1.
2.

Nebukadnesar chwali się swoim królestwem.
Król widzi we śnie:
- potężne drzewo,
- ścięcie drzewa,
- anioła, który mówi: „Niech będzie jak zwierzę”.

GP

3.

Mędrcy nie są w stanie wyjaśnić snu.

4.
5.
6.

Daniel staje przed królem.
Daniel wyjaśnia sen.
Daniel doradza królowi, aby odwrócił się od grzechu.

7.

Rok później król chwali się swoimi osiągnięciami.

8.

Głos z nieba oznajmia, że królestwo zostaje mu zabrane.

9.

Król natychmiast staje się jak zwierzę.

GPN
GPN
GPN

GPZ

Punkt kulminacyjny
Po siedmiu latach Nebukadnesar uznaje Boga.

GPZ, GPN

Zakończenie
Król zostaje przywrócony do władzy.
Król ogłasza deklarację przyznającą Bogu chwałę.

GPZ, GPN

Nauczanie wiersza pamięciowego
„(..) przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę
daje”. 1 Piotra 5:5b

34

Wstęp
Zaraz wypowiem kilka słów. Czy potraficie podać słowo o przeciwnym znaczeniu?
Wymieniaj słowa, a dzieci niech podają do nich wyrazy przeciwstawne, na przykład: szybki (powolny), wysoki
(niski), początek (koniec), wewnątrz (na zewnątrz). Na zakończenie powiedz: „dumny”, naprowadzając trochę
dzieci, jeśli trzeba, na słowo-klucz: „pokorny”.
Nie mówimy wiele o tym, jak być pokornym, ale Bóg ma na ten temat trochę ważnych rzeczy do powiedzenia.
Prezentacja
Pokaż Biblię i wyjaśnij, że to jest Słowo Boże. Przeczytaj wiersz z Biblii i objaśnij, w jaki sposób go znalazłeś. Niech
dzieci odczytają go razem z tobą z przygotowanej przez ciebie pomocy wizualnej.
Wyjaśnienie
„Przyobleczcie się w szatę pokory (…)” – przyjmij taką postawę, że będziesz takim, jakim stworzył ciebie Bóg. Nie
myśl o sobie więcej niż powinieneś. W Bożych oczach nikt nie jest lepszy od innych.
„(…) gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia” – Bóg występuje przeciwko tym, którzy myślą o sobie więcej niż powinni.
„(…) a pokornym łaskę daje” – inaczej: Bóg otacza szczególną troską tych, którzy kierują się pokorą.
Zastosowanie
Niezbawione: Mimo że jeszcze nie uwierzyłeś w Jezusa jako swojego Zbawiciela, Bóg ciebie kocha. Stworzył cię
takim, jakim jesteś. On wie o tobie wszystko i chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Pana Jezusa. Będziemy o tym
mówić więcej w dzisiejszej lekcji biblijnej.
Zbawione: Jeśli już uwierzyłeś w Pana Jezusa, nie daj się opanować dumnym myślom i pełnym pychy
podejściem, które by wdarło się do twojego umysłu. Bóg stworzył ciebie takim, jakim jesteś, tak więc oddawaj
Mu chwałę, na jaką On zasługuje.
Powtórka
Niech dzieci powtarzają wiersz, postępując według twoich wskazówek, na przykład: „Połóżcie swoje ręce na
głowie”. Niech to będą proste ruchy, aby dzieci były w stanie pomyśleć o wypowiadanych słowach, kiedy będą je
powtarzać. Inne przykłady: klepnij się maszeruj w miejscu, zaklaszcz w dłonie, zamknij oczy, kiwnij głową, stań
na jednej nodze.

Lekcja
Były to sztafetowe zawody w pływaniu.
- Przyśpiesz, szybciej Mateusz! – Filip krzyczał, kiedy płynął Mateusz.
Mateusz starał się, ile tylko mógł, ale dopłynął tuż za swoim przeciwnikiem. Mateusz nie osiągnął czasu, jaki
potrzebowali, tak więc musieli zadowolić się tylko drugim miejscem.
- Ja to bym płynął szybciej – przemądrzał się Filip. – Z łatwością bym go pokonał.
Filip był szybki na pływalni, na bieżni czy na boisku piłki nożnej.
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- Ciężko nad tym pracuję – powiedział z dumą. – To dlatego jestem najlepszy.
To prawda, on ćwiczył każdego dnia i nie jadał wiele sztucznego jedzenia.
Jak myślisz, czy Filip miał prawo być dumny?
Dyskusja.
Bóg mówi w Biblii: „Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, to czemu
się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?” (1 Kor. 4:7). Kto Filipowi dał mocne nogi i dobre zdrowie? To Bóg dał mu to
wszystko. Filip nie miał prawa być dumny. To jest coś, czego my wszyscy musimy się nauczyć. Król Nebukadnesar
nauczył się tej lekcji w dość trudny sposób.
Scena 1
Dowolne tło: Scena miejska. Umieść króla (4DN-31).
Był człowiekiem dumnym. Mieszkał w przepięknym pałacu we wspaniałym mieście. Władał potężnym imperium
i posiadał ogromną armię.
„To wszystko zrobiłem ja, rzeczywiście jestem potężnym władcą” – w ten sposób myślał o sobie.
Był „pełen pychy”. Podkreślał słowo „ja”. Pycha koncentruje się wokół „ja”. Dumni ludzie myślą tak: „To ja
jestem taki zdolny” albo „Jestem w tym naprawdę całkiem dobry, lepszy niż większość ludzi”, albo „Ja wiem, że
mam rację, bo zawsze mam rację”. To wszystko opiera się na słowie „ja”. Nebukadnesar był bardzo dumny, tak
więc mógł oczekiwać, że Bóg wystąpi przeciwko niemu. Biblia mówi nam, że Bóg nienawidzi pychy i występuje
przeciwko pysznym ludziom.
Przeczytaj 1 Piotra 5:5.
Co Bóg zrobi z Nebukadnesarem?
Usuń króla (4DN-31).
Scena 2
Dowolne tło: Scena miejska. Umieść króla (4DN-31) i drzewo (4DN-33) nad królem.
Bóg dał królowi sen. Tak, następny sen.
We śnie widział drzewo, które jakoby znajdowało się w środku ziemi. Było większe niż wszystko, co
Nebukadnesar dotąd widział. Lubił drzewa, ale nigdy nie widział czegoś tak przepięknego jak to drzewo. Rosło
ono i stawało się coraz potężniejsze, aż sięgnęło nieba. Król myślał, że będzie w ten sposób widoczne na całej
ziemi. To drzewo miało nie tylko przepiękne liście. Wydawało mnóstwo dobrego owocu. Owoc był dobry dla
ludzi, zwierząt i ptaków. Oczywiście, drzewo to zapewniało przyjemny cień, tak że wszelkie rodzaje zwierząt
rozkoszowały się jego cieniem i wszystkie rodzaje ptaków robiły sobie gniazda w jego gałęziach.
Kiedy Nebukadnesar w swoim śnie przeżywał radość z powodu tak przepięknego drzewa, dziwna rzecz się
wydarzyła.
Zamień drzewo (4DN-33) na pień (4DN-35). Umieść anioła (4DN-34).
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Anioł wołał głośno: „Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie, otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce! Zwierzęta niech
uciekają spod niego, a ptaki z jego gałęzi! Lecz pień jego korzeni pozostawcie w ziemi, i to w okowach z żelaza i
brązu wśród polnej zieleni”.
Sen jeszcze się nie skończył. To, co potem anioł dopowiedział, było jeszcze dziwniejsze.
„Niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi! Jego ludzkie serce
niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce! I niech przejdzie nad nim siedem wieków! A to w tym
celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce, może nad nim
ustanowić najuniżeńszego z ludzi”.
Jakiż dziwny sen! Jestem pewien, że dla ciebie nie ma sensu, ale jedno potrafimy zrozumieć. Bóg chciał, aby
Nebukadnesar wreszcie pojął, że On, Najwyższy, jest Władcą nad wszystkim. Kiedy widzisz, jak wielki, mocny i
potężny jest Bóg, zaczynasz rozumieć, jak bardzo mały i słaby jesteś ty. W porównaniu z Bogiem jesteśmy bardzo
mali i nie mamy żadnego powodu do chluby. Czy Nebukadnesar to zrozumie? Obudził się. Już dłużej nie czuł się
tak wielki. Był przestraszony.
Usuń wszystkie figury.
Scena 3
Dowolne tło: Scena miejska. Umieść króla (4DN-36) i doradców (4DN-37).
- Przyprowadźcie moich doradców – rozkazał. – Potrzebuję ich, aby oznajmili mi znaczenie tego snu.
Mędrcy przybyli. Magowie, astrolodzy, wróżbici i zaklinacze, iluzjoniści. Czy myślisz, że byli oni w stanie wyjaśnić
sen? Nie!
Usuń doradców (4DN-37). Umieść Daniela (4DN-38).
W końcu przed królem stanął Daniel. Król użył jego babilońskiego imienia.
- Baltazarze – powiedział. – Wiem, że jesteś mądrzejszy niż wszyscy mędrcy, gdyż duch świętych bogów jest w
tobie. Nie ma nic trudnego dla ciebie. Wyłóż mi mój sen.
Daniel wiedział, że to Bóg powierzył mu tak poważne zadanie. Daniel w sprawie snu polegał na Bogu, a nie na
swojej zdolności. Daniel nie był pyszny, przeciwnie – był skromny. Właściwie Bóg chce, abyśmy tacy byli. On
chce, abyś postrzegał siebie takim, jakim naprawdę jesteś, tak jak o tobie mówi Biblia. Jest rzeczą ważną, abyś
sobie uświadomił, że jesteś grzesznikiem i niczego nie jesteś w stanie zrobić dla swojego zbawienia. Biblia mówi,
że Bóg „pokornym łaskę daje” (1 Piotra 5:5b). Bóg tak postąpił wobec Daniela.
Król opowiedział Danielowi swój sen. O czym mu powiedział?
Pozwól dzieciom przypomnieć sen, podnosząc właściwe pomoce wizualne, aby ułatwić im zapamiętanie.
Kiedy skończył, król oczekiwał wyjaśnienia. Czekał i czekał. Daniel przez krótki czas był osłupiały. Nie bardzo
chciał przekazać królowi tę straszliwą wieść, jaką Bóg mu pokazał.
Umieść drzewo (4DN-33) nad królem (4DN-36).
W końcu Daniel przemówił:
- Panie mój! Ten sen dotyczy twoich nieprzyjaciół, a jego wykład twoich przeciwników.
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Przerwa.
- Drzewo, które widziałeś, które rosło i było potężne, którego wysokość sięgała nieba, to jesteś ty, królu: rosłeś i
stałeś się potężny, twoja wielkość urosła i sięga nieba, twoja władza rozciąga się aż po krańce ziemi.
Zamień drzewo (4DN-33) na pień (4DN-35). Umieść anioła (4DN-34).
- Ale, widziałeś anioła, świętego, zstępującego z nieba i mówiącego: „Zetnijcie to drzewo i zniszczcie je…” –
Daniel musiał bardzo ostrożnie dobierać każde wypowiadane słowo i mówił dalej:
– Taki jest wykład, królu, i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego o królu, moim panu: „Wypędzą cię spośród
ludzi, mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić cię będą; będzie cię zraszać rosa
niebieska, siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że
daje je temu, komu chce”.
Jakaż straszna wieść. Bóg występował przeciwko dumnemu królowi. On nienawidzi grzesznej pychy i działa
przeciwko niej. Tak naprawdę, pycha przypisuje chwałę sobie, a chwała należy do Boga. Czy nie jesteś winny
pychy?
Może wychwalasz się tym, jak dobry jesteś z matematyki albo w sporcie. Może myślisz, że jesteś najpiękniejsza
ze wszystkich dziewcząt. A może nawet odsunąłeś zamiar zaufania Jezusowi Chrystusowi jako swojemu
Zbawicielowi, ponieważ myślisz, że jesteś dostatecznie dobry. Pamiętaj, Bóg jest przeciwko tym, którzy myślą o
sobie więcej niż powinni. To dlatego posłał wieść królowi Nebukadnesarowi.
Daniel miał jeszcze coś więcej do powiedzenia.
- A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy: „Królestwo twoje będzie ci zachowane, gdy
poznasz, że władza należy do niebios”.
Daniel służył królowi wiele lat i nie chciał, aby te przykre wydarzenia przyszły na niego, tak więc udzielił mu rady:
- Odwróć się od swojego grzechu i postępuj sprawiedliwie.
Bóg także chce, abyś ty odwrócił się od swojej grzesznej pychy i był pokorny. Jest rzeczą ważną wiedzieć, że to
wszystko, kim jesteś i co posiadasz, pochodzi od Boga i trzeba być za to wdzięcznym. On chce, abyś sobie
uświadomił, że nie jesteś dostatecznie dobry, że jesteś grzesznikiem, który zasługuje jedynie na Bożą kare. On
okazuje łaskę pokornym. Łaska to miłość, na którą nie zasługujesz. Bóg dał Swojego jedynego Syna, by umarł na
krzyżu za nasz grzech. Nie zasługujemy na to, ale Bóg tak zrobił. On odpuszcza każdemu i zbawia każdego, kto
odwraca się od grzechu i pychy i ufa Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi. Bóg zaprasza cię. On odpuści
twój grzech i na wieki uczyni cię Swoim dzieckiem. On stanie się twoim Niebiańskim Ojcem, który miłuje cię i
troszczy się o ciebie każdego dnia. Dlaczego miałbyś pozostać przepełniony pychą, kiedy możesz otrzymać Bożą
łaskę? Nebukadnesar nie był gotów odwrócić się od swojej pychy.
Usuń wszystkie figury.
Scena 4
Dowolne tło: Scena miejska. Umieść króla (4DN-39).
Minął cały rok. Król Nebukadnesar nie zmienił się ani trochę. Pewnego dnia przechadzał się po dachu swojego
pałacu, przyglądając się wielkiemu miastu Babilon.
Król powiedział: „Czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej
mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?”.
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Kiedy przepełniony pychą król tak mówił, zagrzmiał głos z nieba: „Oznajmia ci się, królu Nebukadnesarze, że
władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami
polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i siedem wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma
władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce”.
Zamień króla (4DN-39) na figurę (4DN-40).
I stało się to natychmiast – tak jak śniło się królowi. Nebukadnesar pośpiesznie opuścił pałac, jak szalony, i
powędrował na pola, gdzie stał się podobny do zwierzęcia. Jadał trawę jak krowa. Włosy urosły mu jak pióra
orła. Jego palce u rąk i nóg już nie były obcinane i zakrzywiły się jak szpony u ptaka. Jakież to przykre życie!
W Biblii Bóg mówi: „Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci” (Przyp. Sal.
29:23). Pycha może cię zniszczyć. Ona zrujnuje twoje życie, będzie cię powstrzymywać z dala od Boga. On musi
ukarać pychę. Jeśli jesteś chrześcijaninem, odrzuć swoją pychę. Kiedy otrzymasz jakąś nagrodę, nie chwal się.
Jeśli pięknie śpiewasz albo jesteś zdolny w jakiejś dziedzinie, albo sprawny w sporcie, pamiętaj, to Bóg cię takim
uczynił i podziękuj Mu za to. Dlaczego twoje grzechy są odpuszczone? Dlaczego masz życie wieczne? Dlaczego
idziesz do nieba? To wszystko dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Możesz chwalić się Nim, ale nie sobą. Oddaj
Bogu chwałę za to, kim jesteś. To było coś, czego Nebukadnesar jeszcze się nie nauczył.
Czas płynął wolno. Rok… dwa lata… trzy lata…
W ciągu siedmiu długich lat umysł Nebukadnesara był ograniczony. Dawniej wielki król, teraz był zmuszony
myśleć i żyć jak zwierzę. Już nie był potężnym władcą, którego każdy szanował i podziwiał. Zamiast tego cierpiał z
powodu straszliwych konsekwencji choroby umysłowej. Jego grzeszna pycha zrujnowała mu życie.
Scena 5
Dowolne tło: Scena miejska. Zamień króla (4DN-40) na 4DN-41.
Pod koniec siedmiu lat Nebukadnesar powiedział: „Ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu; a gdy znowu
rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego
władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie (…). Nie ma takiego, kto by powstrzymał
jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?”.
Czy król nadal był przepełniony pychą? Nie! Nauczył się, że Bóg jest wielki, a nie Nebukadnesar. Bóg zabrał
słowo „ja” z jego życia. Bóg upokorzył króla.
Człowiek przepełniony pychą mówi: „Mogę z powodzeniem obejść się bez Boga”.
Człowiek pokorny mówi: „Bardzo, bardzo potrzebuję Boga”.
Człowiek przepełniony pychą mówi: „Jestem lepszy niż inni ludzie. Bóg mnie nie ukarze”.
Człowiek pokorny mówi: „Jestem niedobry i grzeszny. Zasługuję na Bożą karę”.
Człowiek przepełniony pychą mówi: „Chcę prowadzić życie po swojemu”.
Człowiek pokorny chce, aby Pan Jezus przejął nad nim władzę.
Oto pytanie: Jaki jesteś? Pełen pychy albo pokory?
W końcu Nebukadnesar stał się pokorny i wiemy, że Bóg dotrzymuje Swojego Słowa i „pokornym łaskę daje”.
Bóg uleczył umysł króla. Przywrócił mu także jego królestwo. Król swojego odkrycia o Bogu nie zachował dla
siebie, chciał, aby każdy o tym wiedział.
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Zamień króla (4DN-41) na figurę 4DN-31.
Takie było wyznanie króla:
„A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu; a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy
błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą
wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę, wywyższam i wysławiam
Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie
postępują, może poniżyć” (Dan. 4:31.34).
Król obwieścił, że Boże królestwo (nie jego) jest władzą wieczną. Nebukadnesar chciał, aby to Bóg odebrał
chwałę za wszystko, czego dokonał. Nauczył się lekcji na temat pychy. A jak jest z tobą? Jeśli jesteś Bożym
dzieckiem, upewnij się, że oddajesz Mu chwałę za wszystko, co On dla ciebie uczynił. Uważaj, aby pycha nie
wkradła się do twojego życia. Poproś Boga, aby ci pomógł być pokornym i aby zajął się tym wielkim,
samolubnym „ja”.
Najgorszym rodzajem pychy jest myślenie, że jesteśmy w stanie sami rozwiązać problem swojego grzechu i być
w porządku przed Bogiem na podstawie własnych starań. Czy zechcesz odwrócić się od takiej pychy i powiedzieć
Bogu, że masz już dość takiego życia? Uwierz w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i Króla. Bóg nie odwróci się
od ciebie. On „pokornym łaskę daje” (1 Piotra 5:5b).
Usuń króla (4DN-31).
Zakończ modlitwą i powiedz dzieciom, że jesteś dostępny dla zainteresowanych rozmową. Możesz wyrazić to w
następujący sposób:
„Być może chcesz odwrócić się od twojego grzechu i pychy i oddać swoje życie Panu Jezusowi, ale masz pytania z
tym związane. Będzie to dla mnie radością pokazać ci Boże odpowiedzi z Biblii. Chętnie z tobą porozmawiam po
zakończeniu naszych zajęć (wskaż miejsce).
Pytania powtórzeniowe
Co to jest pycha? (To myślenie o sobie więcej niż powinniśmy.)
Dlaczego nie powinniśmy być dumni z powodu własnego wyglądu, ze swoich zdolności czy dobrych wyników w
sporcie? (To Bóg nam to wszystko podarował.)
Co przyśniło się królowi? (Wielkie, przepiękne drzewo i anioł, który kazał je ściąć.)
Co według snu miało stać się z królem? (Miał zachorować na umyśle, przebywać na polach i jeść trawę jak
zwierzę przez siedem lat.)
Jak Bóg postępuje z pysznymi ludźmi? (Występuje przeciwko nim.)
Jak Bóg postępuje z pokornymi ludźmi? (Okazuje im łaskę.)
Jaką dobrą nowinę Daniel przekazał królowi? (Jego królestwo zostanie mu przywrócone, kiedy uzna, że Bóg jest
naprawdę Tym, który włada nad wszystkim.)
W jaki sposób pycha może powstrzymać ludzi, by nie zaufali Panu Jezusowi? (Myślą, że wszystko jest w
porządku, obywając się bez Pana Jezusa.)
Jaką radę Daniel udzielił królowi? (Aby odwrócił się od swojego grzechu i oddał chwałę Bogu.)
Czym tak bardzo chlubił się król Nebukadnesar? (Miastem, pałacem i swoją potęgą.)
Kiedy król nauczył się lekcji pokory, jakie wyznanie złożył wobec ludu? (Prawdziwy, żywy Bóg jest potężny i On
będzie władał nad wszystkim na zawsze.)
Co jesteś w stanie uczynić, kiedy jesteś kuszony, aby być z czegoś dumnym? (Pamiętaj, że to Bóg jest Tym, który
ci pomaga. Dziękuj Mu i oddawaj Mu chwałę).
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Zajęcia dodatkowe
Postanów być pokornym
Skopiuj stronę 63 przedstawiającą poszczególne sytuacje i rozetnij ją na części.
Wybierz dziecko, aby odczytało każde zdanie.
Niech dzieci orzekną, czy dane stwierdzenie pokazuje pychę czy pokorę. Jeśli zdanie odnosi się do pychy, dzieci
powinny wstać i wskazać na siebie. Jeśli zdanie pokazuje pokorę, powinny siedzieć na swoim miejscu i
wskazywać na innych.
Po wybraniu zdania ukazującego pychę przedyskutujcie, w jaki sposób można je zmienić, aby wskazywało na
pokorę.
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Lekcja 5
Ręka pisząca na ścianie.
Fragment Biblii dla nauczyciela
Dan. 5.
Główna prawda
Bóg traktuje grzech poważnie i musi go ukarać.
Zastosowanie
Niezbawione: Odwróć się od swojego grzechu do Jezusa Chrystusa, gdyż tylko On może cię zbawić.
Wiersz pamięciowy
„Lecz jeżeli tak nie postąpicie, wtedy zgrzeszycie przed Panem, a wiedzcie, że kara za wasz grzech was spotka”. 4
Mojż. 32:23
Pomoce wizualne
•

Zestaw ilustracji: 5-1; 5-2; 5-3; 5-4; 5-5 i 5-6.

albo
•

Flanelograf; figury: 5DN-42; 5DN-43; 5DN-44; 5DN-45; 5DN-46; 5DN-47; 5DN-48; 5DN-49 i 5DN-50.

•

Tła dowolne: Scena miejska.
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Zarys lekcji
Wstęp
Czy słyszałeś kogoś, kto chwalił się, bo zrobił coś złego?
Przebieg wydarzeń
1.

Król Belsazar urządza wielką ucztę.

2.
3.

Słudzy przynoszą naczynia, które zabrano ze świątyni w Jeruzalem.
Na ścianie ukazuje się pisząca ręka.

4.
5.

Przestraszony król prosi o wyjaśnienie.
Mędrcy nie są w stanie pomóc.

6.

Królowa mówi do Belsazara, aby wezwać Daniela.

7.

Daniela zostaje przyprowadzony przed króla i zarzuca mu grzech.

8.

Daniel wykłada znaczenie napisu.

9.

Król nagradza Daniela.

GPN
GPN

GPN

Punkt kulminacyjny
Wróg naciera na Babilon.
Zakończenie
Belsazar traci swoje królestwo i swoje życie.
Dariusz Medyjczyk zostaje królem.

GPN

Nauczanie wiersza pamięciowego
„Lecz jeżeli tak nie postąpicie, wtedy zgrzeszycie przed Panem, a wiedzcie, że kara za wasz grzech was spotka”. 4
Mojż. 32:23
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Wstęp
Na czym polega zabawa w chowanego?
Daj dzieciom możliwość wyjaśnienia.
Czasem znajdujesz naprawdę dobrą kryjówkę i potrzeba dużo czasu, aby ktokolwiek ją znalazł. Ale z Bogiem nie
ma zabawy w chowanego. Nie jesteśmy w stanie ukryć przed Nim siebie ani tego, co robimy. Zobaczmy, co On
mówi na ten temat.
Prezentacja
Pokaż Biblię i wyjaśnij, że to jest Słowo Boże. Przeczytaj wiersz z Biblii i objaśnij, w jaki sposób go znalazłeś. Niech
dzieci odczytają go razem z tobą z przygotowanej przez ciebie pomocy wizualnej.
Wyjaśnienie
„Lecz jeżeli tak nie postąpicie, wtedy zgrzeszycie przed Panem (…)” – Bóg mówi, abyśmy wiedzieli, że
zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu. Wszystko, co robisz, o czym mówisz czy myślisz, a co nie podoba się Bogu, On
nazywa grzechem. Każdy grzech występuje przeciwko Bogu, nie tylko przeciwko drugiej osobie.
„(…) a wiedzcie, że kara za wasz grzech was spotka” – nie jesteś w stanie swojego grzechu ukryć przed Bogiem,
nie możesz też uniknąć konsekwencji lub wyniku twojego grzechu. Bóg z miłością dopuszcza do tego, by
konsekwencje grzechu pojawiły się w naszym życiu, ponieważ chce, abyśmy nauczyli się posłuszeństwa Jemu.
Zastosowanie
Niezbawione: Jeśli jeszcze nigdy nie uwierzyłeś w Pana Jezusa, jesteś od Boga oddzielony z powodu swojego
grzechu. Musisz uwierzyć, że Pan Jezus umarł za ciebie i musisz przyjąć Go jako swojego Zbawiciela od grzechu.
Zbawione: Nawet jeśli już uwierzyłeś w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, nadal będziesz kuszony do
popełniania grzechu. Kiedy postanowisz zgrzeszyć, może nie zobaczysz wyniku grzechu natychmiast, ale nie
ominą cię konsekwencje. Bóg nie pozwoli na tolerowanie grzechu.

Powtórka
„Kto następny?”
Na sześciu do ośmiu kartkach wypisz, kto wyrecytuje wiersz, na przykład: wszyscy chłopcy; wszystkie
dziewczyny; każdy, kto ma kapcie; każdy, kto lubi lody; każdy, kto lubi sport; każdy, kto lubi rozmawiać przez
telefon; każdy, kto przyszedł dzisiaj na zajęcia; każdy, kto lubi pisać na tablicy.
Włóż kartki do torebki papierowej i niech jakieś dziecko wyjmie jedną kartkę. Każdy, kto pasuje do danej grupy,
powinien wstać i wyrecytować wiersz.
Niech dzieci wybierają kartki i w ten sposób niech powtarzają wiersz.
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Lekcja
Może zrobiłeś coś, o czym wiesz, że jest złe i pomyślałeś, że to nigdy nie wyjdzie na jaw.
Król w naszej lekcji biblijnej zrobił coś złego i to celowo. Wyobrażał sobie także, że to nie wyjdzie na jaw, aż Bóg
przekazał mu straszliwą wieść. Było to podczas nocnego przyjęcia w pałacu…
Scena 1
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść ilustrację przedstawiającą ucztę (5DN-42).
Król Nebukadnesar już umarł. Belsazar, krewny króla Nebukadnesara, obecnie był władcą w Babilonie. Belsazar
urządził wielką ucztę dla swoich dostojników i swoich żon. Przybyło ponad tysiąc osób!
Wyprawianie przyjęcia właśnie w tym czasie było niezrozumiałe. Żołnierze wroga znajdowali się za bramami
miasta i usiłowali wedrzeć się do środka! Król Belsazar wiedział o tym, ale zapewne myślał, że nie ma powodu do
zmartwień. Mury miasta były wystarczająco wielkie! Były zbyt wysokie, by można było się na nie wdrapać i zbyt
grube, by można było się przez nie włamać. Rzeka przepływała przez środek miasta, dostarczając wodę, poza
tym mnóstwo jedzenia zgromadzono w magazynach. Król Belsazar czuł się bezpieczny na tyle, by wyprawić
ucztę, by móc oddawać cześć fałszywym bożkom właśnie wtedy, gdy żołnierze wroga podejmowali atak.
Król i jego goście jedli najlepsze pokarmy i pili wino, kiedy król postanowił zrobić coś strasznego.
Swoim sługom rozkazał: „Przynieście złote i srebrne naczynia, które Nebukadnesar przywiózł z domu Bożego w
Jeruzalem, abyśmy mogli z nich się napić”.
Te szczególne naczynia miały być używane w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu, ale Belsazar miał
zamiar użyć ich do oddawania czci bożkom, posągom przedstawiającym jego fałszywych bogów!
Umieść sługi (5DN-43).
Przyniesiono naczynia i każdy pił z nich, oddając cześć bożkom. Naśmiewali się z jedynego prawdziwego Boga
niebios, pijąc z naczyń, które były poświęcone, by oddawać cześć Jemu. Król Belsazar wiedział, że używanie
naczyń w taki sposób było złe. Nie obchodziło go to, że grzeszył przeciwko Bogu. Dobrowolnie przyjął stanowisko
przeciwne Bogu.
Być może myślisz: „Ja to nigdy nie wystąpię przeciwko Bogu tak, jak Belsazar”. Czy rzeczywiście? Za każdym
razem, kiedy jesteś Bogu nieposłuszny, występujesz przeciwko Niemu. Bóg nakazuje ci być posłusznym swoim
rodzicom, ale ty nie zawsze jesteś im posłuszny. Nie wyłączasz telewizora, kiedy rodzice ci mówią, że trzeba to
zrobić. Nie wracasz do domu o wyznaczonej godzinie. Czasem nawet kłócisz się z nimi. Kiedy tak postępujesz,
stajesz przeciwko Bogu. Podobnie dzieje się zawsze, kiedy kłamiesz, wykrzykujesz nieprzyzwoite słowa,
oszukujesz. To jest poważna sprawa, ponieważ Bóg jest święty i dobry. On musi ukarać grzech. Biblia mówi:
„Zapłatą za grzech jest śmierć (…)” (Rzym. 6:23). Czy nie zechcesz o tym pomyśleć? Nie bądź jak Belsazar, który w
ogóle nie myślał o Bogu.
Nierozsądny król Belsazar nie pomyślał o tym, że spotka go kara za jego grzech. Nie przejmował się tym, że
grzeszył przeciwko Bogu. Uważał, że może robić, co mu się podoba i nic się mu nie przytrafi.
Usuń sługi (5DN-43).
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Scena 2
Umieść rękę (5DN-44).
Nagle, kiedy król i jego goście pili ze świątynnych naczyń i oddawali cześć swoim fałszywym bogom, sama ręka,
bez ramienia, ukazała się na ścianie!
Umieść słowa (5DN-45).
Następnie ręka ta zaczęła się poruszać, pisząc słowa na wapiennej ścianie. Król Belsazar przestraszył się, a jego
twarz zbladła! Biblia mówi, że jego kolana zadrżały i nogi opadły! Nigdy jeszcze w całym swoim życiu nie był tak
przestraszony! Jak myślisz, kto królowi przesyłał wiadomość?
Zachęć dzieci do odpowiedzi.
Tak, to był Bóg. Bóg był bardzo rozczarowany postępowaniem króla. Bóg jest całkowicie czysty i dobry. On nie
może znieść grzechu, grzech jest dla Niego wstrętny. Żaden grzech nie może pozostać bez kary. Być może myślisz
tak: „Bóg mnie nie ukarze” albo „Znam chłopców, którzy naprawdę robią złe rzeczy i udaje się im”. Biblia bardzo
wyraźnie mówi, że pewnego dnia każdy odpowie przed Bogiem. Po śmierci nadejdzie sąd: „A jak postanowione
jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hebr. 9:27). Karą będzie oddzielenie od Boga na zawsze w tym
straszliwym miejscu, które nazywa się piekło. Bóg traktuje grzech poważnie, to dlatego taką dziwną wieść
przekazał królowi.
Usuń rękę (5DN-44).
Ręka zniknęła, ale napis na ścianie pozostał, tak że wszyscy mogli go widzieć.
- Wezwijcie moich mędrców! – rozkazał przestraszony król. – Chcę, aby przyszli moi magowie, astrologowie i
wróżbici. Muszę wiedzieć, co ten napis oznacza!
Usuń ilustracje uczty (5DN-42).
Scena 3
Umieść króla (5DN-46) i mędrców (5DN-47).
Kiedy mędrcy przybyli, król obiecał nagrody dla tego, kto będzie potrafił przeczytać napis i wyłożyć jego
znaczenie. Człowiek taki otrzyma królewską szatę, aby pokazać, że ma wielką siłę. Złoty łańcuch zostanie
zawieszony na jego szyi i będzie rządził jako trzeci w królestwie!
Wszyscy spośród mędrców zapewne chcieli tych szczególnych nagród, ale żaden z nich nie potrafił odczytać
napisu ani wyłożyć jego znaczenia! Napis ten zawierał wieść od Boga. Mężczyźni ci nie mogli znać tej wieści czy
też podać jej znaczenia, ponieważ nie znali oni jedynego prawdziwego Boga. To przestraszyło króla jeszcze
bardziej! Jego goście byli zdumieni i zmieszani.
Usuń mędrców (5DN-47). Umieść królową (5DN-48).
Słysząc cały ten zgiełk w sali bankietowej, królowa przybyła, aby zobaczyć, co się stało.
- Niech cię nie trwożą twoje myśli! – powiedziała do króla. – Jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa
duch świętych bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość jak mądrość
bogów. Dlatego iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania
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zagadek i do wyświetlania tajemnic; król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda
wykład!
Usuń wszystkie figury.
Scena 4
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Daniela (5DN-49) i króla (5DN-50).
Tak więc sprowadzono Daniela do króla.
Belsazar powiedział:
- Czy to ty jesteś Danielem? Słyszałem o tobie… że masz oświecenie, rozum i nadzwyczajną mądrość. Otóż
przyprowadzono przede mnie mędrców, wróżbitów, aby mi odczytali to pismo i wyłożyli mi jego znaczenie, lecz
oni nie umieli wyłożyć mi tego słowa. Lecz słyszałem o tobie, że umiesz podać wykład i rozwiązywać zagadki.
Jeżeli więc umiesz odczytać pismo i wyłożyć mi jego znaczenie, dam ci wiele darów.
Ale Daniel nie był zainteresowany upominkami króla.
Daniel odpowiedział:
- Królu! Bóg Najwyższy dał królestwo, wielkość, chwałę i dostojeństwo twojemu ojcu Nebukadnesarowi. A przed
wielkością, której On mu udzielił, wszystkie ludy, plemiona i języki drżały i lękały się go. Lecz gdy jego serce
wyniosło się w pysze, a jego duch się rozzuchwalił, został strącony z tronu królewskiego i odebrano mu jego
chwałę. I został wypędzony spośród ludzi… zamieszkał z dzikimi osłami, karmiono go trawą jak bydło… aż poznał,
że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, kogo chce.
- A ty, jego synu, Belsazarze – ciągnął Daniel – nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Lecz
przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni; a ty i twoi dostojnicy…
piliście z nich wino i wysławiałeś bogów… które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku
jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez niego została zesłana ta
ręka i został wypisany ten napis.
Daniel bardzo wyraźnie przedstawił to Belsazarowi, który pozostał bez wymówki. Postanowił zapomnieć o tym,
co wiedział o Bogu. Postanowił naśmiewać się z Boga. Postanowił być buntownikiem.
A jak jest z tobą? Wiesz, co Bóg myśli o twoim grzechu, ale czy się tym przejmujesz? A może przejmujesz się
bardzo i martwisz się tym, bo wiesz, że zasługujesz na Bożą karę. Jest dla ciebie dobra nowina. Pan Jezus
Chrystus, jedyny Boży Syn, umiłował takich grzeszników jak ty. On zostawił niebo i przyszedł na ziemię jako
dziecię. On zawsze był doskonały, ale dobrowolnie wziął na Siebie karę, na którą to my zasłużyliśmy. Bóg Ojciec
„Jego dotknął karą za winę nas wszystkich” (Izaj. 53:6). Oznacza to, że Bóg potraktował własnego Syna tak, jakby
to On dokonał tego wszelkiego zła. Bóg ukarał Swojego umiłowanego Syna za nasz grzech. Straszliwe były jego
cierpienia i ból, co pokazuje nam, jak Bóg traktuje grzech. Jedynie śmierć Jego Syna była w stanie wyzwolić ludzi
od piekła. Bóg chce, abyś wiedział, że Bóg traktuje grzech z pełną powagą. On chce, abyś wiedział, że tylko Jezus
Chrystus może cię zbawić. Jeżeli chcesz zaufać Jezusowi Chrystusowi, ale nie wiesz, jak to zrobić, chętnie pokażę
ci to na podstawie Bożego Słowa. Przyjdź na rozmowę ze mną po naszym spotkaniu. Ja będę… (wyznacz
miejsce). To ważne, byś o tym wiedział. Bóg chciał, aby król także się o czymś dowiedział.
Umieść słowa (5DN-45).
Teraz Daniel był już gotów powiedzieć królowi, co znaczyły te słowa na ścianie. Były to takie słowa: „mene,
mene, tekel, uparsin”.
Mene oznacza: „policzony”.
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Tekel znaczy: „zważony”.
Uparsin znaczy: „podzielony”.
- Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim.
Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom – oświadczył królowi Daniel.
Czy to była dobra wieść dla króla Belsazara? Nie! Miał stracić swoje królestwo. Mimo że była to straszna
wiadomość, król przydzielił Danielowi obiecaną nagrodę. Obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch
na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie.
Usuń wszystkie figury.
Scena 5
Tej samej nocy żołnierze wroga wdarli się do Babilonu, gdzie król Belsazar myślał, że będzie bezpieczny. Księgi
historyczne mówią nam, że żołnierze wroga wykopali kanał tak, że rzeka już nie przepływała przez miasto.
Następnie przekopali się pod murami miasta, przez które wcześniej przepływała rzeka. Zdobyli miasto i
uśmiercili króla Belsazara.
Dlatego że Belsazar z namysłem grzeszył przeciwko Bogu, stracił swoje królestwo i swoje życie!
Nowy król zapanował nad Babilonem, Dariusz Medyjczyk, jeden z wrogów króla Belsazara. Bóg nadal był wierny
Danielowi i on nadal służył nowemu królowi.
Belsazar przekonał się, że poważną rzeczą jest grzeszyć przeciwko Bogu, uważając, że On to zignoruje. Belsazar
musiał spotkać Boga. Wiemy, że po śmierci nadchodzi sąd. To jest spotkanie, o którym każdy z nas musi
pamiętać. Będą jednak ludzie, którzy nie zostaną ukarani. To są ci, którzy zaufali Panu Jezusowi jako swojemu
Zbawicielowi. Bóg powita ich w niebie, ponieważ Jego Syn już wziął na Siebie ich karę. Czy ty będziesz jednym z
nich? Tylko Pan Jezus Chrystus może cię zbawić. Biblia mówi: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie
ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz. Ap. 4:12).
Możesz Mu teraz powiedzieć, cicho w swoim sercu, że chcesz odwrócić się od swojego grzechu i poprosić Pana
Jezusa, by stał się twoim Zbawicielem i Panem.
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Pytania powtórzeniowe
Dlaczego to był taki nie odpowiedni czas dla Belsazara, aby wyprawić ucztę? (Żołnierze wroga nacierali na
miasto.)
Co powodowało, że król czuł się bezpiecznie w Babilonie? (Grube, wysokie mury, dostatek pożywienia i wody.)
Jaką nieprzyzwoitą, grzeszną rzecz zrobił król, jeśli chodzi o naczynia ze świątyni Bożej? (On i jego goście używali
ich do oddawania czci bożkom.)
Jak myślisz, dlaczego grzechu nie można ukryć przed Bogiem? (Bóg wie o wszystkim.)
Co się wydarzyło, kiedy król i jego goście pili z naczyń wziętych ze świątyni? (Ukazała się ręka, która pisała po
ścianie.)
W jaki sposób można występować przeciwko Bogu? (Okazując nieposłuszeństwo, kłamiąc, złoszcząc się,
oszukując.)
Co obiecał król każdemu, kto będzie mógł wyłożyć znaczenie napisu na ścianie? (Królewską szatę, złoty łańcuch i
trzecie stanowisko w królestwie.)
Dlaczego mędrcy króla nie byli w stanie wyłożyć znaczenia napisu na ścianie? (Oni nie znali prawdziwego Boga, a
to On wysłał tę wiadomość na ścianę.)
W jaki sposób możesz otrzymać odpuszczenie swojego grzechu i pewnego dnia już na wieki być w niebie?
(Poprzez uwierzenie, że Pan Jezus umarł za mój grzech i dzięki przyjęciu Go jako swojego Zbawiciela.)
O kim Daniel przypomniał królowi Belsazarowi, aby pomóc w uświadomieniu mu, że żywy Bóg sprawuje władzę
nad wszystkim? (O królu Nebukadnesarze, który utracił zmysły i musiał żyć jak zwierzę.)
Dlaczego ludzie, którzy zaufają Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, unikają kary, na którą zasługują? (Pan
Jezus wziął na Siebie ich karę.)
Co Daniel powiedział królowi Belsazarowi o znaczeniu napisu na ścianie? (Nie postępował tak, jak chciał tego
Bóg, dlatego jego królestwo zostało przekazane jego wrogom.)
Zajęcia dodatkowe
Konsekwencje
Skopiuj zdania ze strony 63, następnie wytnij je i włóż do koperty.
Przygotuj jedną kopertę dla każdej grupy złożonej z czworga dzieci.
Na lekcji uczyliśmy się o ostatecznej konsekwencji grzechu – oddzieleniu od Boga. Podkreśl, że nawet, kiedy już
zaufałeś Panu Jezusowi, aby był twoim Zbawicielem i Panem, będziesz kuszony. Jeżeli postanowisz zgrzeszyć, na
pewno pojawią się tego konsekwencje.
Daj kopertę każdej grupie.
Na dany sygnał zespoły współzawodniczą w łączeniu grzechów z ich konsekwencjami, następstwami.
Po zawodach przypomnij dzieciom, że zawsze musimy ponieść konsekwencje swojego grzechu – to Boży sposób
dyscyplinowania nas. Chrześcijanin nie musi prosić Pana Jezusa, aby go zbawił jeszcze raz, ale musi wyznać swój
grzech, to znaczy musi zgodzić się z Bogiem, że to było złe i że to był grzech.
Przeczytaj 1 Jana 1:9 i niech dzieci same sprawdzą swoje serca. Pamiętaj, by podkreślić znaczenie Bożej
obietnicy: On wybaczy.
Zakończ cichą modlitwą i zachęć dzieci do wyznawania grzechów Bogu.
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Lekcja 6
Daniel w lwiej jamie.
Fragment Biblii dla nauczyciela
Dan. 6.
Główna prawda
Bóg zawsze sprawuje władzę.
Zastosowanie
Zbawione: Czyń to, co właściwe, a następstwa pozostaw w ręku Boga.
Wiersz pamięciowy
„Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim”. Ps. 103:19
Pomoce wizualne
•

Zestaw ilustracji: 6-1; 6-2; 6-3; 6-4; 6-5 i 6-6.

albo
•
Flanelograf; figury: 6DN-52; 6DN-53; 6DN-54; 6DN-55; 6DN-56; 6DN-57; 6DN-58; 6DN-59; 6DN-60 i 6DN61a-b-c.
•

Tła dowolne: Scena miejska.

•

Napis: Czyń to, co właściwe, a następstwa pozostaw w ręku Boga.
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Zarys lekcji
Wstęp
Wybór Ryśka.
Przebieg wydarzeń
1.
2.

Król Dariusz przyznaje Danielowi wysokie stanowisko.
Inni satrapowie są pełni zazdrości i szpiegują Daniela.

3.

Zazdrośnicy przygotowują zasadzkę na Daniela.

4.

Pochlebstwem satrapowie wpływają na króla, by napisał nowe prawo.

5.

Daniel nie przestaje codziennie oddawać czci Bogu.

GPZ

6.

Przyjaciele Daniela zostają oskarżeni przed królem.

GPZ

7.

Dariusz z niechęcią wysyła Daniela do lwiej jamy.

8.

Bóg wysyła Swojego anioła, aby ochronić Daniela.

9.

GP

GP

GPZ

O świcie król wzywa Daniela.

Punkt kulminacyjny
Król uświadamia sobie, że Bóg ma władzę.
Zakończenie
Daniel zostaje wyprowadzony z jamy bez jakiegokolwiek uszkodzenia.
Król honoruje Daniela i nakazuje, aby każdy człowiek oddawał cześć Bogu.

GPZ

Przedstawienie Ewangelii
Trzy krzyżyki
Zastanawiam się, czy wasze wypracowania szkolne nie wyglądają tak?
Pokaż kartkę z zeszytu w kratkę z krzyżykami.
Co oznaczają te krzyżyki? One mówią, że coś jest tutaj nie w porządku. To przypomina mi, jak to jest z nami.
Postępujemy źle, i tu nie chodzi o jakąś pomyłkę w naszych wypracowaniach szkolnych. Bóg mówi: „Nie
pożądaj… ” (2 Mojż. 20:17), ale ty zazdrościsz chłopcu, który posiada lepszy rower albo dziewczynie, która nosi
ładniejsze ubrania. To jest złe.
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Bóg mówi: „Czcij ojca i matkę swoją… ” (2 Mojż. 20:12). Oznacza to, że masz okazywać im posłuszeństwo. Ale
kiedy twoja mama mówi: „Posprzątaj pokój!”, udajesz, że tego nie słyszałeś. Postępujesz źle.
Każdy czyni zło. Biblia mówi: „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył…” (Izaj. 53:6).
Czy kiedykolwiek otrzymałeś taką kartkę?
Pokaż kartkę urodzinową z krzyżykami.
A czym są te krzyżyki? To są pocałunki! One znaczą: „Ja ciebie kocham”.
To przypomina mi o innym krzyżu, który znaczy: „Kocham cię”. Boży, jedyny Syn, Jezus, umarł na krzyżu. Bóg
posłał Swojego jedynego Syna na świat, aby stał się człowiekiem. On prowadził doskonałe życie i nigdy nie zrobił
niczego złego. Ale przybito Go do krzyża i został ukarany przez Boga Ojca. On na Siebie wziął winę za zło, które
my czyniliśmy.
Dlaczego Bóg tak postąpił? Bo nas umiłował. Dlaczego to wszystko Bóg tak zaplanował i wydał Swojego Syna? Bo
nas umiłował.
Przeczytaj Jan 3:16.
Nikt nie kochał cię tak bardzo.
Jeszcze nie posługiwałeś się taką kartką, bo nie jesteś pełnoletni.
Pokaż kartkę do głosowania z krzyżykiem.
Kiedy są wybory, trzeba postawić krzyżyk obok osoby, na którą chcemy głosować. Krzyżyk pokazuje, kogo
wybraliśmy.
Musisz dokonać wyboru, musisz zaufać Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, jeśli chcesz, aby całe
twoje zło zostało odpuszczone. Jeśli chcesz odwrócić się od grzechu i zła, powiedz o tym Bogu. Powiedz Mu, że
jesteś
bardzo
wdzięczny
za
Jego
miłość
i
za
to,
że
Pan Jezus umarł za ciebie. Poproś Pana Jezusa, aby wszedł do twojego życia, aby przejął nad tobą władzę. To
znaczy „uwierzyć w Niego”. Kiedy tak zrobisz, dokonasz właściwego wyboru, najważniejszego wyboru w swoim
życiu. Co się stanie, kiedy uwierzysz?
Przeczytaj jeszcze raz Jan 3:16 i pozwól dzieciom odpowiedzieć.

Nauczanie wiersza pamięciowego
„Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim”. Ps. 103:19
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Wstęp
Kto pierwszy odgadnie, co rysuję?
Powoli rysuj koronę.
To jest korona! Kiedy jakiś człowiek nosi koronę, to pokazuje, że jest władcą. Nasz wiersz biblijny mówi o
Władcy.
Prezentacja
Czytamy o Nim, gdzieś ze środka Biblii, z Księgi Psalmów. „Psalmy” to pieśni, a my szukamy Psalmu 103.
Przeczytaj wiersz bezpośrednio z Biblii. Niech dzieci odczytają go razem z tobą z przygotowanej przez ciebie
pomocy wizualnej.
Wyjaśnienie
Jeśli ktoś jest królem, ma tron – wielkie, wyrzeźbione siedzenie – i to z tego miejsca władca ogłasza swoje prawa
i wygłasza mowy. Gdzie jest tron Boga? Jego tron jest w niebie. To nie oznacza, że Bóg sprawuje władzę tylko w
niebie. On także włada na ziemi. On jest Królem nieba i ziemi. Oznacza to, że nic nie dzieje się na ziemi bez
zezwolenia Boga. On realizuje Swoje wielkie i cudowne plany poprzez wszystko, co się dzieje.
Zastosowanie
Niezbawione: Poświęć czas, aby pomyśleć, komu jesteś nieposłuszny? Królowi nieba i ziemi.
Zbawione: Przez jakie trudności przechodzisz obecnie?
Pozwól dzieciom na wyrażenie swoich myśli.
Ważną rzeczą jest pamiętanie o tym, że Bóg sprawuje władzę. On włada i On wszystko robi dla naszego dobra.
Powtórka
„Popcorn”
Niech dzieci powstaną. Postaw przed nimi krzesło. Rozpoczynając od odnośnika, wypowiedz część wiersza,
następnie przerwij i usiądź. Dzieci wtedy podskoczą i mówią wiersz, aż ty znów podskoczysz i tak kontynuuj
nauczanie wiersza. Powtarzaj wiersz, pamiętając o odnośniku zarówno na początku, jak i na końcu.
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Lekcja
- Mamo, ale w naszej klasie nie ma nikogo, kto by wierzył, że to Bóg stworzył świat –przekomarzał się Robert.
- Wiem o tym, Robercie. Ale ty masz napisać pracę „Moje idee o początku czasu”. Czy nie możesz napisać
właśnie, co na ten temat mówi Biblia? – utrzymywała jego mama.
- Czyń to, co właściwe, a resztę zostaw Bogu. On się tym zajmie – doradził mu tata.
Robert uważał, że jeżeli napisze, iż wierzy, że wszystko stworzył Bóg, to utraci większość przyjaciół.
To mogłoby być mottem postępowania Daniela, prawda? On zderzył się z podobnym problemem, gdy doszło do
wielkich zmian w kraju, w którym przebywał.
Król Belsazar został zabity, a jego królestwo natychmiast przejęli Medowie i Persowie. Teraz Dariusz był nowym
królem.
Scena 1
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść króla (6DN-52).
Ponieważ nowe imperium Dariusza zajmowało ogromne terytorium, wybrał on 120 mężczyzn, zwanych
satrapami (zarządcami), na swoich doradców.
Umieść liczbę 120 (6DN-53) i satrapów (6DN-56).
Król następnie wybrał trzech mężczyzn, aby stali się ministrami nad 120 satrapami. Daniel został wybrany na
jednego z tych ministrów!
Umieść liczbę 3 (6DN-54), Daniela (6DN-55) i ministrów (6DN-57).
Minęło ponad 60 lat, kiedy Daniel i jego przyjaciele jako niewolnicy zostali uprowadzeni do Babilonu. Daniel był
już starym człowiekiem i pozostał wierny Bogu przez te wszystkie lata.
Nie trzeba było długo czekać, żeby Dariusz zauważył, że Daniel różni się od pozostałych dwóch ministrów. Był od
nich mądrzejszy, można mu było zawsze zaufać, że będzie robił to, co właściwe. Król postanowił ustanowić
Daniela przywódcą całego królestwa, jako osobę drugą po królu. Dariusz podejmował takie decyzje jako
najpotężniejszy król na świecie w tamtych czasach. Ale Ten, który władał nad Dariuszem i nad całym światem,
realizował Swój plan. Bóg dla Daniela miał plan i to dlatego takie stanowisko przypadło jemu. Czyż nie jest to
wspaniałe wiedzieć o tym, że Bóg panuje nad wszystkim, nawet nad królami i prezydentami, którzy sobie z tego
nie zdają sprawy? W Biblii czytamy: „Serce króla w ręku Pana jest (…)” (Przyp. Sal. 21:1). Ta prawda odnosi się do
każdego dzisiejszego władcy na świecie, podobnie jak to było z Dariuszem. Kiedy satrapowie i inni zarządcy
usłyszeli o uzyskaniu przez Daniela większej władzy, byli rozżaleni.
Usuń liczbę 3 (6DN-54), liczbę 120 (6DN-53), króla (6DN-52) i Daniela (6DN-55).
„Co ten król robi, ustanawiając Daniela nad nami?” – uważali ministrowie i satrapowie. – „On jest Żydem, który
jako niewolnik został uprowadzony z Judy. Jakie on ma prawo, aby panować nad nami?”.
Biblia mówi, że próbowali znaleźć jakiś zarzut wobec Daniela i podjęli plan pozbycia się go. Ale, kiedy dokładnie
przyglądali się Danielowi, niczego złego nie mogli mu zarzucić. On nie był doskonały, ale był uczciwy i zawsze
starał się czynić dobrze.
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Ponieważ nie byli w stanie przyłapać go na robieniu czegoś złego lub na jakiejś nieuczciwości, ludzie ci pomyśleli
o tym, w jaki sposób Daniel służył swojemu Bogu, bo może tym będą mogli się posłużyć, by wystąpić przeciwko
niemu. Po intensywnych naradach wymyślili plan usunięcia Daniela i z gorliwością przedstawili swój plan
królowi. W rozmowie z nim musieli jednak bardzo ostrożnie dobierać słowa, aby król nie poznał prawdziwej
przyczyny tego planu.
Scena 2
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść króla (6DN-52).
- Żyj wiecznie, królu Dariuszu! – zawołali ci przywódcy, kiedy stanęli w obecności króla. – Wszyscy ministrowie
królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu
moc obowiązującą: Kto w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek boga albo
człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Teraz więc królu, wydaj to zarządzenie i każ
sporządzić pismo, które według niewzruszonego prawa Medów i Persów nie może być cofnięte.
Dumnemu królowi zapewne spodobała się ich propozycja. Zgodnie z ich życzeniem będzie traktowany jak bóg!
Nie namyślając się wiele, Dariusz kazał sporządzić pismo z takim zarządzeniem.
Usuń wszystkie figury.
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Daniela (6DN-55).
Wkrótce Daniel usłyszał o nowym zarządzeniu wydanym przez króla. Zapewne miał świadomość, że to jego
nieprzyjaciele działali w ten sposób przeciwko niemu. Czy osiągną swój cel? Biblia uczy, że nawet wrogowie Boga
nie są w stanie robić tego, co się im podoba. Bóg posiada pełną władzę. Tak więc On sprawuje władzę nad
Swoimi wrogami, On włada nad wszystkim i nad każdym człowiekiem. Ci, którzy występują przeciwko Niemu, nie
są w stanie naruszyć Jego planów (Ps. 33:10-11). Bóg pozwolił wrogom Daniela przeprowadzić haniebny
podstęp. Ale dla Boga nie było to żadną niespodzianką. On nadal był przy władzy. Daniel o tym wiedział, kiedy
stanął przed tak trudnym wyborem. Co on teraz zrobi?
Usuń Daniela (6DN-55).
Scena 4
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Daniela (6DN-59) i okno (6DN-58).
Byli tam pewni szpiedzy śledzący Daniela. Chcieli zobaczyć, jak się zachowa. Nadeszła pora regularnej modlitwy.
Czy teraz Daniel będzie w tym wierny?
„Patrzcie tylko! On się modli do swojego Boga jak zwykle. I to tuż przy otwartym oknie. On nie zwraca uwagi na
prawo. Poczekajmy aż król o tym usłyszy!” – zapewne tak uważali szpiedzy.
Biblia mówi: „A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym
górnym pokoju okna otwarte (…) i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to
zwykle dotąd czynił” (Dan. 6:11).
Dzieci na palcach mogą pokazać, ile razy dziennie modlił się Daniel.
W umyśle Daniela nie było wątpliwości do kogo powinien się modlić. Słowo Boże mówi wyraźnie: „Nie będziesz
miał innych bogów obok mnie” (2 Mojż. 20:3). Daniel nie tylko z Bogiem rozmawiał, ale on Go słuchał i był
wobec Niego posłuszny, kiedy Bóg mówił do niego ze Swojego Słowa. Dlaczego Daniel się modlił? On znał Boga i
wiedział, że Bóg był jedynym Bogiem, wielkim i wszechmogącym. Daniel miłował Boga i był stanowczy w
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posłuszeństwie wobec Niego. W ciągu długich lat Daniel doświadczał Bożej pomocy. Wiedział, że Bóg sprawuje
władzę nad wszystkim.
Jeśli należysz do Pana Jezusa, możesz być pewny w tej sprawie. Cokolwiek się dzieje, Bóg sprawuje władzę. Kiedy
masz podjąć jakieś trudne decyzje, zrób tak, jak Bóg chce i ufaj Mu, że On będzie cię prowadził.
Posłużę się przykładem. Oto krótka historia, którą wymyśliłem. Adrian był dobry w piłce nożnej i grał w drużynie.
Chłopcy zaczęli ćwiczyć w niedziele rano. Adrian miłował Pana i wiedział, że Bóg chce, żeby chodził do Zboru.
Wiedział o tym, że jeśli opuści trening, zostanie usunięty z zespołu. Co w takim razie powinien zrobić?
Poświęć czas na dyskusję z dziećmi.
Jeśli Adrian będzie posłuszny Bogu, Pan przeprowadzi go w najlepszy z możliwych sposobów. Być może Adrian
zostanie usunięty z drużyny, ale Bóg zawsze jest przy władzy, a Jego plany są dobre i mądre. Daniel wiedział o
tym i ufał Bogu, kiedy podjął decyzję, by modlić się nadal.
Tak jak się spodziewali, ministrowie i satrapowie przyłapali Daniela na łamaniu prawa, gdy modlił się do swojego
Boga! Pośpieszyli do króla Dariusza.
Usuń wszystkie figury.
Scena 5
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść króla (6DN-52) i przywódców (6DN-56 i 6DN-57).
- Czy nie kazałeś wypisać nakazu – gorliwie zapytali – że każdy, kto by w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek modlił
się do jakiegokolwiek boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy?
- Rzecz to niewątpliwa zgodnie z niewzruszonym prawem – odpowiedział król.
Mężczyźni ci zapewne z trudnością potrafili ukryć swoją radość, kiedy zmierzali do sedna rozmowy.
- Daniel, jeden z wygnańców judzkich, nie zważa na ciebie, o królu, i na twój nakaz, który kazałeś wypisać: trzy
razy dziennie odprawia swoje modły!
Słowa te zasmuciły króla Dariusza, gdyż bardzo szanował Daniela.
„Dlaczego byłem tak bezmyślny?” – prawdopodobnie pytał samego siebie. – „Dlaczego podpisałem takie prawo?
Nawet ja nie mogę tego zmienić. Co jestem w stanie zrobić, żeby uratować Daniela?”.
Usuń wszystkie figury.
Scena 6
Umieść stojącego króla Dariusza (6DN-60).
Przywódcy zgromadzili się wokół króla.
- Wiedz, królu – mówili – iż jest prawem u Medów i Persów, że żadne zarządzenie lub nakaz, wydany przez króla,
nie mogą być zmienione.
Jakże król chciałby, aby można było zmienić to prawo. Ale król Dariusz nie mógł uwolnić Daniela.
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Ten problem był dla króla zbyt wielki, ale nie był zbyt wielki dla Boga. On ma moc nad wszystkim i nad każdym
człowiekiem. Posłuchajcie tych cudownych słów z Biblii: „(…) albowiem u Boga wszystko jest możliwe” (Mar.
10:27). Jeśli jesteś chrześcijaninem, pamiętaj o tych słowach. Bóg jest tak wielki i potężny, że może wszystkie
sprawy poprowadzić tak, jak Mu się podoba i zawsze będzie to najlepszy sposób.
Być może twoi rodzice się kłócą, co cię martwi – módl się o to. Powiedz Bogu, jak się czujesz i poproś Go, aby
pomógł twoim rodzicom, by kochali się nawzajem i aby znalazł się sposób, by rodzina była razem. Proś Go, aby
pomógł ci ufać Mu i czekać na Jego dobrą odpowiedź.
Może twój brat ma jakiś kłopot. Jak możesz modlić się o niego? Czy musi sobie uświadomić, jak bardzo kocha go
Bóg? Czy zaufał już Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi?
Czasem Bóg postanawia nie zmieniać okoliczności, ponieważ chce zmienić ciebie albo kogoś jeszcze. Nawet jeśli
nie widzisz żadnych zmian, możesz być pewien, że Bóg jest przy władzy. On zawsze sprawuje władzę, miał ją
nawet wtedy, kiedy Daniel podążał do lwiej jamy. Nie było innego wyjścia. Król musiał przestrzegać prawa.
Królowi zapewne było bardzo przykro, kiedy wydał polecenie, by Daniela wrzucono do jamy, gdzie czekały na
niego wygłodniałe lwy.
Usuń wszystkie figury.
Scena 7
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść Daniela (6DN-59) i lwy (6DN-59 i 6DN-61a-b-c).
Jama (jaskinia), w której przebywały lwy, była prawdopodobnie ciemna i wilgotna. Daniel być może słyszał
warczenie lwów snujących się po jaskini. Czy Daniel mógł widzieć świecące oczy i ich ostre zęby, kiedy lwy
spoglądały na niego?
W miarę jak Daniel z uwagą przyglądał się lwom, król zawołał, zachęcając go: „Twój Bóg, któremu nieustannie
służysz, niech cię wyratuje!”. Czy Bóg Daniela rzeczywiście go wyratuje? Kilka lat temu Bóg uratował z pieca
ognistego trzech przyjaciół Daniela. Być może Daniel pomyślał o tym momencie z przeszłości, kiedy zaufał Bogu
jako swojemu Władcy.
Przyniesiono jeden kamień i położono go tak, by zamknąć wejście do jamy, a król opieczętował go swoim
sygnetem. Teraz nie było już odwrotu!
Zasmucony król udał się do domu. Spędził noc na poście. Pewnie muzyków, którzy często przygrywali mu, posłał
do domu.
W ciągu całej tej nocy król Dariusz prawdopodobnie zastanawiał się, czy Daniel już umarł, a może jeszcze żyje?
Czy jego Bóg będzie w stanie go uchronić?
W czasie, kiedy Daniel znajdował się wśród rozjuszonych lwów, król Dariusz nie mógł zasnąć. Wiedział, że nie był
w stanie pomóc Danielowi.
Czy w tym czasie, jak myślisz, Bóg zapomniał o Danielu? Nie! Bóg posłał anioła, aby ochronić Daniela przed
głodnymi lwami. Nie rozszarpały go w strzępy, nie zaszkodziły mu ani trochę. Dlaczego?
Pozwól dzieciom się wypowiedzieć.
Bóg sprawował władzę nad tymi dzikimi bestiami. On je stworzył i On władał nimi. On był w stanie zaopiekować
się Danielem nawet w lwiej jamie. On jest taki sam dzisiaj. On może czynić wszystkie rzeczy i wszyscy ludzie
postępują tak, jak On chce. Wierzący chłopcze, wierząca dziewczyno, czyż nie jest to cudowne, że wiesz, że On
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jest twoim Bogiem, twoim niebiańskim Ojcem? On posługuje się Swoją wielką mocą, aby troszczyć się o ciebie.
To nie oznacza, że chrześcijanie nigdy nie będą przechodzili przez trudności. W niektórych krajach chrześcijanie
są więzieni za to, że uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i że żyją dla Niego. Czasem trudno chrześcijaninowi jest
znaleźć miejsce pracy, może być bity, a nawet zabijany. Ale Bóg jest ze Swoimi dziećmi, aby im pomagać. Z
pewnością On był z Danielem.
Usuń wszystkie figury.
Scena 8
Tło nieobowiązkowo: Scena miejska. Umieść króla (6DN-60).
Kiedy świtało, król pospieszył do lwiej jamy. Prawdopodobnie rozglądał się z zaciekawieniem, przysłuchując się
ryczącym lwom i zastanawiając się, czy Daniel żyje.
Zaniepokojonym głosem zawołał:
- Danielu, sługo Boga żywego! Czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów?
Król Dariusz czekał… i wytężał słuch.
Naraz usłyszał głos z lwiej jamy!
- Królu, żyj na wieki! Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszcze lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż
przed nim jestem niewinny, nadto względem ciebie, królu, nic złego nie popełniłem – zawołał Daniel.
Bóg uhonorował wierność Daniela, opiekując się nim wśród lwów.
Król zapewne odczuł ogromną ulgę. Z radością dał rozkaz, aby wydostać Daniela z jamy. Ani jednego zadraśnięcia
nie można było znaleźć na ciele Daniela! Pozostał wierny, ufając swojemu Bogu i Bóg go uwolnił.
Umieść Daniela (6DN-55).
Następnie król rozkazał, aby ci, którzy oskarżyli Daniela, za swój niegodziwy plan zostali wydani na śmierć.
Król Dariusz powiedział: „Pokój wam! Przeze mnie wydany został dekret (prawo), że na całym obszarze mojego
królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela; On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo
jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na
ziemi, On, który wyratował Daniela z mocy lwów”.
Dzięki temu, że Daniel był wierny Bogu, król Dariusz nagrodził go i ustanowił przywódcą królestwa. Dariusz
podjął tę decyzję, ale tak naprawdę realizował on Boże plany.
Jeśli Pan Jezus jest twoim Zbawicielem, pamiętaj, że Bóg włada zawsze. Bądź jak Daniel, pozostań wierny Bogu,
szczególnie wtedy, kiedy jest ciężko. Ufaj Jemu, że On wszystko doprowadzi do końca. Czasem On uwalnia
chrześcijan z trudności i niebezpieczeństw, często muszą przez nie przechodzić, ale z Nim. Bóg zawsze sprawuje
władzę, On zawsze czyni to, co najlepsze. Wierzący chłopcze, wierząca dziewczyno, możesz polegać na Bogu.
Usuń wszystkie figury.
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Pytania powtórzeniowe
Dlaczego król Dariusz postanowił ustanowić Daniela ponad resztą przywódców? (Wiedział, że Daniel był wierny,
mądry i spolegliwy.)
Jak to przyjęli przywódcy królestwa, kiedy Daniel został ustanowiony nad nimi? (Byli rozzłoszczeni.)
Jakie nowe prawo urzędnicy obmyślili, by król je ustanowił? (Nikt nie miał przez 30 dni modlić się do
kogokolwiek innego, jak tylko do króla, a jeśli tak by nie robił, to powinien być wrzucony do lwiej jamy.)
Co nadal robił Daniel każdego dnia wbrew nowemu prawu? (Modlił się do prawdziwego Boga trzy razy dziennie.)
W jaki sposób możesz podobać się Bogu, będąc Mu wiernym w szkole? (Odpowiedzi będą się różnić, na
przykład: modląc się przed posiłkiem, opowiadając innym o Bogu itp.)
W jaki sposób możesz okazać wierność tak, aby podobać się Bogu w domu? (Będą różne odpowiedzi.)
Dlaczego królowi zrobiło się przykro, kiedy dowiedział się, że Daniel złamał nowe prawo? (Daniel był jego
przyjacielem i on nie chciał go wrzucić do lwiej jamy.)
Jak zwrócił się król do Daniela, kiedy ten został wrzucony do lwiej jamy? („Twój Bóg, któremu nieustannie
służysz, niech cię wyratuje!”.)
Jeśli Pan Jezus jest twoim Zbawicielem, kto pomoże ci zachować wierność Bogu w trudnych sytuacjach? (Bóg.)
Dlaczego król pospieszył nad ranem do lwiej jamy? (Chciał zobaczyć, czy Bóg Daniela uratował Swojego wiernego
sługę.)
Co królowi powiedział Daniel, kiedy był w lwiej jamie? (Że Bóg posłał Swojego anioła, aby zamknął paszcze
lwów.)
Jakie prawo ustanowił król Dariusz, kiedy Daniel został wyciągnięty z lwiej jamy? (Każdy człowiek w królestwie
powinien oddawać cześć Bogu Daniela.)
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Pytania i punkty
Gra powtórzeniowa – lekcja 1
1. Dlaczego Bóg pozwolił Nebukadnesarowi 2. Jaki plan miał król Nebukadnesar wobec
zagarnąć ziemię Judy?
szczególnych młodzieńców, których uprowadził
do Babilonu?
3. Jak myślisz, dlaczego imiona młodzieńców 4. W jaki sposób twoje życie może się zmienić,
zostały zmienione?
abyś mógł przynosić cześć i chwałę Bogu?
5. Dlaczego Daniel i jego przyjaciele nie chcieli
spożywać pokarmów ze stołu królewskiego?
7. O jaką sprawę poprosił Daniel nadzorcę w
imieniu własnym i swoich przyjaciół?
9. Co powinieneś zrobić, kiedy jesteś kuszony,
aby zrobić coś, co może szkodzić twojemu ciału?

6. W jaki sposób możesz oddawać cześć Bogu w
szkole?
8. Co by się stało z nadzorcą, gdyby Daniel i jego
przyjaciele nie wyglądali zdrowo?
10. Jaki był końcowy wynik dziesięciodniowej
próby, w czasie której Daniel i jego przyjaciele
spożywali tylko jarzyny i pili jedynie wodę?
11. W jaki sposób możesz nabrać sił, aby 12. Co stwierdził król, kiedy Daniel i jego
zdecydowanie czynić to, co właściwe?
przyjaciele zostali poddani próbie?
Co, jeśli…?
Zajęcia dodatkowe – lekcja 1
Idziesz w odwiedziny do kolegi. Jego rodziców nie ma w domu i twój kolega częstuje cię puszką piwa.
W drodze powrotnej ze szkoły kolega wyjmuje papierosa i proponuje, abyście we dwójkę go zapalili.
Spędzasz noc u swojej przyjaciółki. Ktoś znalazł wideo dla dorosłych, które jest własnością rodziców
twojej koleżanki i proponuje, abyście wszyscy ten film obejrzeli.
Jesteś ze swoimi przyjaciółmi i ktoś pokazuje „brudne” czasopismo.
W czasie gry na boisku kolega z klasy częstuje cię narkotykami.
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Polowanie na mądrość
Zajęcia dodatkowe – lekcja 2
Sprawdź swój horoskop w gazecie.

Zadzwoń do wróżbity po radę.

Posłuż się tabliczką Ouija, aby znaleźć odpowiedź Hebr. 13:6 – „Tak więc z ufnością możemy
na modlitwę.
mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę
się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?”.
Przyp. Sal. 3:5-6 – „Zaufaj Panu z całego swojego Efez. 6:10 – „W końcu, bracia moi, umacniajcie
serca i nie polegaj na własnym rozumie! się w Panu i w potężnej mocy jego”.
Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a
On prostować będzie twoje ścieżki!”.
Porozmawiaj z
któremu ufasz.

dorosłym

chrześcijaninem, Idź do wróżącego z dłoni.

Idź do hipnotyzera.

Czytaj Biblię i módl się.

Stań po stronie Boga
Zajęcia dodatkowe – lekcja 3
Naśmiewają się z ciebie, kiedy modlisz się przed
obiadem w szkole.
Kolega każe ci ukraść tabliczkę czekolady ze
sklepu.
Twoja koleżanka mówi ci, że można robić coś
złego, tylko trzeba uważać, żeby cię nikt na tym
nie przyłapał.
Na przyjęciu twoi przyjaciele postanawiają
zorganizować seans, podczas którego podejmą
próbę skontaktowania się ze światem
duchowym i chcą, abyś w tym wziął udział.
Twój nauczyciel podaje ci kryształ i zachęca cię,
abyś wyraził życzenie, kiedy trzymasz go w ręce.

Na lekcji biologii podważono twoje przekonanie
o stworzeniu świata przez Boga.
Niektóre dzieci w klasie naśmiewają się z ciebie,
bo uczęszczasz na Klub Dobrej Nowiny.
Niektóre dzieci z klasy mówią ci, że Biblia nie jest
prawdą.
Twój przyjaciel mówi ci, że nie ma nieba, ludzie
powracają do życia w innej formie.

Twoja koleżanka prosi cię, byś pozwoliła jej
odpisać zadanie domowe.
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Postanów być pokornym
Zajęcia dodatkowe – lekcja 4
„Czy to nowy rower? Nie bardzo ci to pomoże. Ja „Chodź, Sara! Przejdźmy przez ulicę zanim
i tak jeżdżę szybciej niż ty!”.
zobaczy nas Ola. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek
mnie z nią widział”.
„Agnieszka myśli, że jest bardzo dobra z „Przykro, że Janek nie jest tak dobry w
matematyki. Wolę dostać trójkę niż poprosić, by koszykówce jak my. Trzeba będzie z nim
mi pomogła”.
poćwiczyć, żeby grał lepiej”.
„Drogi Panie, dziękuję Ci, że obiecałeś być ze „Dziękuję! Przygotowywałam się solidnie do tego
mną zawsze. Proszę, pokieruj mną tak, abym przedstawienia szkolnego i Bóg dopomógł mi w
przykładając się do zadania z przyrody, zrobieniu tego jak najlepiej”.
wywyższyła Ciebie”.
„Dziękuję Ci, Boże, że wypadłam najlepiej na „Tak, wiem, że mam przepiękny głos. Bóg mi go
egzaminie. Pracowałam ciężko i Ty pomogłeś mi dał. Chcę chodzić na lekcje śpiewu, aby śpiewać
w zapamiętaniu wszystkiego, czego się uczyłam”. jeszcze piękniej”.

Konsekwencje
Zajęcia dodatkowe – lekcja 5
Oszukiwanie na klasówce…
Kradzież w sklepie…
Nieposłuszeństwo wobec rodziców…
Wyrządzanie przykrości innym…
Brak chęci dzielenia się z innymi…
Kłamstwo…

… przyłapano cię na ściąganiu i otrzymałeś ocenę
niedostateczną.
… wezwano policję i powiedziano o tym
rodzicom.
… jesteś uziemiony.
… nie masz żadnych przyjaciół.
… inni nie będą dzielić się z tobą.
… opowiadasz więcej kłamstw, aby przykryć te
poprzednie i brniesz coraz bardziej w kłopoty.
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