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Bóg jest dla nas ucieczką i mocą. 

Łatwo znaleźć u Niego pomoc  

w trudnościach. 
Psalm 46, 2 

    DZIECIĘCA AKADEMIA 

CYWILIZACJI MIŁOŚCI 
  

NUMER 22 
      Październik 2022 
 

 
 
 
 
 
 

 

Historia z Księgi Daniela o tych, którzy całkowicie  

zaufali Panu Bogu w trudnościach 
 

Nabuchodonozor, król wielki i sławny, zapomniał o jedynym prawdziwym 

Bogu. Rozkazał wykuć ze złota wielki posąg i wydał ludowi niedorzeczne 

rozporządzenie: Gdy usłyszycie muzykę, upadniecie na twarz i oddacie pokłon 

złotemu posągowi. Kto tego nie uczyni, zostanie wrzucony do rozpalonego pieca. 

Nikt nie chciał skończyć spalony żywcem. Gdy rozbrzmiała muzyka, wszyscy 

posłusznie padali na ziemię. Dekretowi nie podporządkowali się jedynie trzej 

chłopcy: Szadrak, Meszak i Abed-Nego. Kochali oni Boga i nie zamierzali 

czcić złotego posągu. Daję wam ostatnią szansę – ostrzegł ich władca. Kiedy 

zabrzmi muzyka, macie oddać pokłon. Inaczej zginiecie w piecu. Przekonamy 

się wtedy, co zrobi wasz Bóg. Oni odparli, że Bóg potrafi ocalić ich od płomieni, 

ale nawet jeśli tego nie uczyni i tak będą służyć tylko Jemu. Odpowiedź ta 

rozwścieczyła monarchę. Rozkazał wiec rozpalić w piecu siedem razy bardziej, 

po czym wrzucono trzech śmiałków w ogień. Chwilę potem król 

Nabuchodonozor nie mógł uwierzyć w to co widzi. W ogniu zobaczył czterech 

mężczyzn całych i zdrowych, po czym zbliżył się do pieca i krzyknął: - 

Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, wyjdźcie na zewnątrz! I oto trzej śmiałkowie 

wyszli z płomieni, jeden po drugim, w żaden sposób nie poranieni przez ogień. 

Był z  nimi bowiem Anioł, który mocą Bożą ich ochronił. Nabuchodonozor zaś 

wykrzyknął: Niech będzie błogosławiony jedyny prawdziwy Bóg. Niech 

żaden z ludzi nie waży się bluźnić przeciwko Bogu Szadraka, Meszaka 

i Abed-Nega! 
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ZADANIE DLA CIEBIE: 

Pokoloruj obrazek obok według 

własnego pomysłu 

 

Jak myślisz czy król 

Nabuchodonozor ostatecznie 

okazał się dobrym królem? 

 

Czy w Twojej codzienności są 

sytuacje kiedy napotykasz 

trudności? Co wtedy robisz? 

Czy pytasz Jezusa co zrobić? 

 

 

Zobacz co Pan Jezus radzi… 

 

 

 

 

 

ZADANIE DLA CIEBIE: 

Odetnij od gazetki ostatnią stronę, na której znajduje się pytanie oraz 

labirynt. Swoją odpowiedź dostarcz do Zakrystii. Na sobotnim spotkaniu 

ACM przewidujemy nagrody!!! Zapraszamy do udziału!!! 

 

 

Jezus mówi do Ciebie: 
 

Jeśli mi zaufasz, obronię cię przed złem.  

Kiedy wpadniesz w zasadzkę będę stał u twego boku.  

Nie bój się – jestem z tobą.  

Ilekroć dzieje się coś złego, możesz na Mnie liczyć. 
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PYTANIE:  
CZY UFASZ PANU JEZUSOWI? KIEDY 

MOŻESZ NA NIEGO LICZYĆ? 

 

ODPOWIEDŹ:  
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………...........................................
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 

 

TWOJE IMIĘ I NAZWISKO:    
       
 …………………………………………………....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teraz pomóż dzieciom odnaleźć drogę do Pana Jezusa 


