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Nauczyciel: Igor Niwiński  

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. 

 

Temat: Cyrus Wielki narzędziem w ręku Pana Boga 

Do przeczytania: 

Wersja skrócona: 
Iz 45,1-6 
Ezd 1,1-7; 3,1-2; 3,6-7; 3,8-13; 4,1-5 
 
Wersja pełna (dla chętnych - nieobowiązkowa): 
Iz 45,1-6 
Ezd 1,1-4,5 

Złoty werset: 

Iz 45,5-6 
 
„Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, 
chociaż mnie nie znasz, 
Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja 
jestem Pan i nie ma innego.” 
 
 

Rozważanie: 

Po wielu latach niewoli babilońskiej, Izrael może nareszcie wrócić do Ziemi 
Obiecanej i rozpocząć odbudowę zniszczonej Świątyni oraz zrujnowanego miasta 
Jeruzalem. 
Co interesujące, powrót do domu nie jest możliwy dzięki jakiemuś zbrojnemu 
powstaniu, staraniom potomków judzkich oraz izraelskich władców, usilnym 
naciskom kapłanów, czy nagłemu przebudzeniu wiary. 
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Inicjatywa opuszczeni niewoli i przywrócenia kultu świątynnego pochodzi nie od 
Izraelitów, lecz od... pogańskiego władcy - perskiego króla Cyrusa. 
To właśnie poganin spoza ludu wybranego staje się narzędziem w ręku Pana Boga. 
To właśnie on w nadzwyczajny sposób oddaje Bogu chwałę, chociaż nie wie na jego 
temat prawie nic. To zarządzenie Cyrusa i podjęte przez niego decyzje są 
wypełnieniem proroctw danych Izraelitom wiele lat wcześniej. 
Cyrus przy tym wszystkim pokornie uznaje Boga jako władcę nieba i ziemi. 
Stwierdza, że został królem i podbił inne narody, tylko dzięki temu, że Pan Bóg mu 
na to pozwolił. Swoimi dekretami składa świadectwo o potędze Boga przed wieloma 
ludźmi. 
Bóg w tej historii kolejny raz udowadnia, że Jego działania nie są oczywiste i nie 
zawsze mieszczą się w naszym pojmowaniu. 
Wypełnia swoją wolę, trzymając bieg historii w swoich dłoniach. Wybiera kogo chce i 
kiedy chce do realizacji swoich planów. Nie łamie danych obietnic. Daje się poznać 
ludziom, niezależnie od tego skąd pochodzą. Jest niezależny i konsekwentny. Szuka 
pokornych sług, które ochoczo wypełnią jego zamierzenia i oddadzą mu w ten 
sposób chwałę, ukazując Jego wielkość i moc wszystkim ludziom wokół. 
Czy Twoje serce jest otwarte? 
 
 

Pytania: 

 

1. Czy Pan Bóg może działać przez osoby niewierzące (nie będące 
chrześcijanami)? Jeśli tak, to w jaki sposób i dlaczego akurat przez nie? 

2. Jak Pan Bóg kieruje biegiem historii? Jaki udział mają w tym ludzie? Czy 
mogą mu w tym przeszkodzić? 

3. Cyrus stwierdził, że „wszystkie królestwa ziemi dał mu Pan”, co znaczy, że 
podbił tak wiele królestw tylko dzięki przychylności Boga. A co Ty posiadasz 
tylko dzięki Bogu? Podaj konkretny przykład. 

 
 


