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Rozdział 1

Marzenie
Dzieci były smutne. Padał deszcz i nie mogły bawić się 

na podwórku.

– Szkoda, że nie mamy pieska – powiedziała Ania. – 

Z pieskiem byłoby weselej w taki deszczowy dzień.

Przyjaciele Ani, Adaś, Jacek i Kasia, pokiwali głowami.
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Pani Dymska, mama Ani, 

powiedziała:

– Z pieskiem rzeczywiście 

byłoby weselej. Ale piesek 

kosztuje. I trzeba jeszcze mu ku-

pić obrożę, smycz i karmę.

– Nie wiedziałem, że za pieska trze-

ba płacić – Adaś zrobił zdziwioną minę. 

– Mamo, czy powiesz nam, jak możemy zarobić pieniądze? – zapy-

tała Ania.

– Pomogę wam, jeśli najpierw zrobicie coś dla mnie – odpowiedzia-

ła mama.

– Co mamy zrobić? – zapytała Kasia.

Pani Dymska wzięła do ręki Biblię i powiedziała: 

– Chcę, żebyście się dowiedzieli, co Bóg mówi o pieniądzach.

Oczy Kasi zrobiły się wielkie jak talerzyki. 

– To Bóg mówi coś o pieniądzach? – zapytała.

– Tak – uśmiechnęła się pani Dymska. – Bóg was kocha i chce po-

móc wam używać pieniędzy najlepiej, jak tylko można. Zrobimy sobie 

dwanaście lekcji. Na każdej lekcji odpowiecie na kilka pytań i nauczy-

my się wersetu z Biblii.
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– To będzie fajne! – ucieszyły się dzieci.

– Kiedy zaczynamy? – zapytał Jacek.

– Teraz – odpowiedziała pani Dymska. – Najpierw powiem wam coś 

o Biblii. Nazywamy ją Słowem Bożym lub Pismem Świętym. W 2 Liście 

do Tymoteusza 3,16 czytamy, że całe Pismo Święte zostało nam dane 

przez Boga i jest użyteczne do nauczania prawdy. A w Psalmie 119,105 

czytamy: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej 

ścieżce. Światło pomaga nam widzieć w ciemności. A Biblia pomaga 

nam zobaczyć, co Bóg chce, byśmy robili ze swoimi pieniędzmi. 

– Czy myśli pani, że możemy zarobić tyle pieniędzy, by kupić pie-

ska? – zapytał Jacek.

– To możliwe – powiedziała pani  

Dymska.

– Popatrzcie, przestało padać! 

– wykrzyknęła Kasia.

– Skończyliśmy naszą pierwszą 

lekcję – powiedziała pani Dymska. 

– Czy chcecie teraz pobawić się 

na podwórku?

– Tak – wykrzyknęły dzieci, 

wybiegając z domu i wskaku-

jąc wprost w wielką kałużę.
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Werset biblijny

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp 
i światłem na mojej ścieżce (Psalm 119,105) 

Odpowiedz na pytania
Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 3,16. Co ten werset mówi 
o Biblii?

Przeczytaj List do Hebrajczyków 4,12. Co ten werset mówi 
o Słowie Bożym?

Dlaczego Biblię nazywamy Słowem Bożym?

Czy wiesz, ile jest w Biblii ksiąg? Policz i zapisz: 

Czy wiedziałeś, że w Biblii jest 2350 wersetów, które mówią 
o pieniądzach i dobrach materialnych?
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Do zrobienia...
Dopasuj monety do poniższych rysunków i napisz, ile warta jest 

każda moneta.

  
Czy 

możesz 
pokolorować 

światło na 
żółto?


