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Drodzy Rodzice, poniżej znajdziecie materiał, który pomoże Wam spędzić kilka chwil z dzieckiem na 

rozmowie o tym, co ważne. Sięgnijcie do podanego poniżej fragmentu z Biblii, odpowiedzcie z dzieckiem 

na kilka pytań, zastanówcie się, czego dowiadujecie się o Bogu, a czego o sobie. Porozmawiajcie o tym, 

jak odnosi się odkryta prawda do Waszego życia. Nie potrzebujecie na to specjalnego czasu, fragment 

z Biblii możecie przeczytać dziecku przed snem, a rozmowy prowadzić podczas spaceru, wspólnego 

posiłku czy w czasie domowych zajęć. Jeśli chcecie, aby dziecko miało potwierdzony udział w lekcji, 

napiszcie smsa do koordynatora (603 211 230) lub e-maila na adres: szkolka@klodnicka.pl informując 

o Waszej aktywności w ramach danej lekcji. 

Do dzieła! Odbudowa domu Pana 

Do przeczytania: 

• Ezd 5-6 
• Agg 1-2 (tylko dla chętnych) 
• Zach 8 (tylko dla chętnych) 

Złoty werset: 

• Zach 1,16b oraz 4,6b: 

„Zwróciłem się do Jeruzalem ze zmiłowaniem, mój dom będzie w nim odbudowany 
[...] Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie - mówi 
Pan Zastępów” 
 

Treść lekcji: 

Lud Boży wraca do Ziemi Obiecanej i zabiera się do odbudowania Jerozolimy oraz 
Świątyni. Pan Bóg wspiera ich w tym dodając im otuchy słowami Aggeusza i 
Zachariasza - proroków powołanych w tym czasie. Jednak nie wszyscy palą się do 
pracy przy odbudowie Domu Bożego. Wielu Izraelitów dba bardziej o szykowne 
wykończenie swoich własnych mieszkań (sprawdź Agg 1,4). Pojawiają się też inne 
przeszkody: namiestnicy perscy próbują przeszkadzać w odbudowie, zwracając się w 
tej sprawie do nowego króla - Dariusza. Odbudowa wymaga wytrwałości i ufności 
Bogu. Jednak tak jak w przypowieści o siewcy, pojawiają się rzeczy, które odciągają 
tych, którzy słyszeli Słowo Boże, od tego by je wykonać. Czy Izrael mimo wszystko 
przylgnie do Boga i włoży całe swoje serce, by w posłuszeństwie oddać mu chwałę 
swoją ciężką pracą? Sprawdźcie sami w księdze Ezdrasza oraz Aggeusza! Zwróćcie 
szczególną uwagę na to, w jaki sposób Bóg czuwa nad odbudową Świątyni i jak 
pomaga Izraelowi przezwyciężać trudności: nieprzychylnych namiestników oraz brak 
wytrwałości w pracy. 
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Pytania do rozważania: 

1. Przeczytaj wersety z Nowego Testamentu odnoszące się do świątyni Bożej: 

• 1 Kor 3,16 
• 2 Kor 6,16 

Czym różni się spojrzenie na to, czym jest Świątynia Boża w porównaniu do Starego 
Testamentu? Dzięki czemu możliwe jest takie nowe spojrzenie? 
 
2. Jak w swoim codziennym życiu przyczynisz się do budowania Świątyni Bożej? Czy 
jest coś co Ci w tym przeszkadza, tak jak namiestnicy perscy przeszkadzali 
Izraelitom? 
 
3. Co to znaczy, że coś się dzieje nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki 
Duchowi? Czy umiesz dostrzec działanie Ducha Bożego w swoim życiu? 
 


