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Drodzy Rodzice, poniżej znajdziecie materiał, który pomoże Wam zrealizować ostatnią lekcję 

ze szkółki w niedzielę. Sięgnijcie do poniższego fragmentu z Biblii, odpowiedzcie z dzieckiem 

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

Porozmawiajcie o tym jak wartości do których zachęca nas Słowo przenieść na każdy dzień. 

Szczególnie teraz, w tych trudnych czasach dzisiejszy temat jest bardzo aktualny. Życzę 

owocnych rozmów i przemyśleń.  

 

KRÓL SALOMON BUDUJE ŚWIĄTYNIE 

 

Do przeczytania: 

• 1 Księga Królewska 5:6-8 

• 1 Księga Kronik 28:2-20 

 

Złoty werset: 

• 1 List do Tym. 6:18 

Bądź hojny i dziel się z innymi.  

 

Treść lekcji: 

W naszej dzisiejszej historii biblijnej jest mowa o dwóch królach. Jednym z nich był 

król Salomon a drugim Chiram.  

Jak dowiedzieliśmy się wcześniej w tym roku, król Dawid pragnął zbudować 

specjalne miejsce, w którym można by czcić Boga, czyli świątynię. Jednakże Dawid 

nie zbudował świątyni, co się wydarzyło ??  

To dzieło kontynuował jego syn Salomon. Salomon miał marzenie by świątynia była 

duża i piękna, tak by oddawała wspaniałość Boga. Król zgromadził wielu ludzi do 

pomocy. Poprosił też innego króla- Chirama o drewno i ten cieszył się ,że może 

pomóc, przysłał Salomonowi tyle drewna ile potrzebował. W końcu po aż 7 latach 

nadszedł dzień, w którym świątynia była już gotowa. Była rzeczywiście piękna! 

Ludzie cieszyli się, że mieli miejsce by czcić i wielbić Boga. Z tej okazji król Salomon 

zaprosił wielu gości na ucztowanie , które trwało 14 dni. Ludzie śpiewali „ Pan jest 

dobry a Jego łaska trwa na wieki! „  



Pytania do rozważania: 

1- Ile dni trwały uroczystości z okazji wybudowania świątyni ? 

2- Co zrobił Salomon by dobrze wykorzystać swój czas i pieniądze?? 

3- W jaki sposób inni ludzie pomagali przy budowie świątyni? 

4- Do czego zachęca nas Słowo Boże?--> patrz werset do zapamiętania. 

Opowiedz o takiej sytuacji , w której zrobiłeś/ zrobiłaś to o czym mówi ten 

werset.  

5- Czy postępujemy dobrze, kiedy dzielimy się z innymi tym co mamy ? 

 

 

 

 


