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Wstęp
Nauczanie prawd biblijnych
Uważamy, że nie do końca wywiązujemy się jako nauczyciele z powierzonego zadania, kiedy
opowiadamy dzieciom wyłącznie historie biblijne. Jest sprawą zasadniczej wagi, aby dzieci
uczyły się prawd, z powodu których historie te zostały spisane, a my idziemy jeszcze krok
dalej, pokazując dzieciom, co dana prawda oznacza dla ich codziennego życia. Oczywiście,
nie jesteśmy w stanie w ciągu jednej godziny przedstawić całe zawarte w historii nauczanie,
dlatego w przypadku każdej lekcji dokonaliśmy wyboru jednej głównej prawdy. Nauczanie
takiej głównej prawdy wplatamy w bieg historii, ale – aby pomóc ci w przygotowaniu –
części zawierające nauczanie oznaczyliśmy jako GP (Główna Prawda). W ten sposób
wyróżniamy prawdę w treści lekcji. Zauważysz, że dodatkowo wprowadziliśmy oznaczenie N
lub Z, aby wykazać do jakiego rodzaju dzieci daną prawdę chcemy zastosować: albo dla
niezbawionych, albo dla zbawionych. Jest to dodatkowo wyjaśnione za pomocą takich
sformułowań, jak: „Jeśli dotąd nie zaufałeś Panu Jezusowi, by mógł odpuścić twój grzech…”
lub: „Wierzący chłopcze, wierząca dziewczynko…”. Zastosowanie prawdy zostało
zaznaczone pogrubioną linią obok tekstu lekcji. Może wprowadzisz zastosowanie, które lepiej
odzwierciedla potrzeby dzieci, których nauczasz. Ważną rzeczą jest jednak to, by dzieci
wiedziały, jak zastosować Słowo Boże w codziennym życiu!

Przystępność nauczyciela dla dziecka
Kiedy przedstawiasz ewangelię, napotkasz dzieci, które zareagują na nią bez twojego udziału.
Jedne, o tym, że zaufały Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, powiedzą
ci zaraz, a inne może później. Będziesz miał także do czynienia z dziećmi, które zechcą, abyś
im trochę pomógł. Mogą mieć pytania, może będą potrzebowały pomocy albo zachęty, bo nie
wiedzą, jak się wypowiedzieć. Z racji tego, że uczysz także dzieci zbawione, może od czasu
do czasu one także będą potrzebowały twojej rady w przeżywanych trudnych sytuacjach,
może będą potrzebowały dodatkowo wyjaśnienia na temat osobistego zastosowania danej
lekcji w ich codziennym życiu; mogą znajdować się w sytuacji, w której nie bardzo wiedzą,
co na dany temat mówi Biblia; mogą także zechcieć podzielić się przeżywanym problemem,
tak abyś mógł o nie się modlić i to szczególnie, kiedy może ty jesteś jedynym
chrześcijaninem, od którego mogą oczekiwać wsparcia. To właśnie dlatego jest rzeczą tak
istotną, aby dzieci wiedziały, że jesteś dostępny, że mogą z tobą porozmawiać. Jest ważne,
aby dzieci wiedziały kiedy i gdzie mogą przyjść, by z tobą porozmawiać. Wreszcie, jest to
niezwykle ważne, aby dzieci, które nie są zbawione, nie uważały, że przyszły do Pana Jezusa,
dlatego że rozmawiały z tobą.
Przykład rozmowy z dzieckiem niezbawionym
„Czy naprawdę chcesz żyć dla Pana Jezusa, ale dokładnie nie wiesz, w jaki sposób możesz do
Niego przyjść? Z radością pokażę ci to na podstawie Biblii; przyjdź, porozmawiamy. Po
zakończeniu tego spotkania będę stał pod tym drzewem. Pamiętaj tylko, że ja nie jestem w
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stanie zabrać twojego grzechu. Może to zrobić tylko Pan Jezus, ale z radością pomogę ci,
abyś lepiej zrozumiał, jak możesz do Niego przyjść. Tylko przyjdź i usiądź ze mną pod tym
drzewem”.
Przykład rozmowy z dzieckiem zbawionym
„Jeśli zaufałeś już Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, ale nigdy mi o tym nie
powiedziałeś, proszę, możesz to zrobić dziś. Będę stał obok pianina po zakończeniu tego
spotkania. Chciałbym wiedzieć o tym, że ty także zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu Panu
i Zbawicielowi, tak abym mógł o ciebie się modlić, a może też pomóc ci”.

Pamięciowe wiersze biblijne
Proponujemy nauczyć dzieci wiersza biblijnego na każdej lekcji biblijnej. Jeśli jednak uczysz
tych lekcji jako serii w ciągu sześciu kolejnych tygodni, to radzimy, abyś raczej wybrał dwa
albo trzy wiersze i uczył ich gruntownie, a dzięki temu dzieci lepiej je zapamiętają. Jeśli
będziesz uczył wszystkich sześciu wierszy, dzieci mogą nie nauczyć się dogłębnie żadnego z
nich.

Pytania powtórkowe
Przygotowaliśmy pytania powtórkowe. Czas powtórki, przeprowadzony w sposób
przemyślany, może stanowić idealną sposobność ugruntowania materiału, którego nauczałeś i
to poprzez zabawę, zdrową rywalizację. Dzięki powtórce będziesz w stanie wyłapać jakieś
nieporozumienia albo luki w wiedzy dzieci, co będziesz w stanie jeszcze skorygować.
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Przegląd lekcji
Lekcja

Główna prawda

Zastosowanie

Wiersz pamięciowy

Izrael łamie
obietnicę.

Bóg rozkazuje:
„Będziesz
miłował Pana,
Boga swego,
z całego serca
swego i z całej
duszy swojej,
i z całej myśli
swojej”.
Bóg jest Panem
ponad wszystko.

Niezbawione: Uznaj, że byłeś
wobec tego przykazania
nieposłuszny i nawróć się
do Chrystusa, abyś był
zbawiony.
Zbawione: Nie pozwól, aby
jakieś sprawy lub jacyś ludzie
stali się ważniejsi niż sam Bóg.

„Będziesz miłował Pana,
Boga swego, z całego serca
swego i z całej duszy
swojej, i z całej myśli
swojej”.
Mat. 22:37

Niezbawione: Zaufaj Chrystusowi, aby złamał moc grzechu
i szatana w twoim życiu.
Zbawione: Ufaj Bogu, że ci
pomoże, kiedy ktoś występuje
przeciwko tobie dlatego,
że jesteś chrześcijaninem.
Niezbawione: Staniesz się
żołnierzem, kiedy zaufasz
Jezusowi Chrystusowi
ku zbawieniu.
Zbawione: Bądź posłuszny
i ufaj Bogu, kiedy walczysz
z szatanem.
Niezbawione: Zejdź ze złego
toru i zaufaj Chrystusowi
jako Panu i Zbawicielowi.
Zbawione: Nie poddawaj się
i bądź uważny!
Niezbawione: Zaczniesz
odkrywać Boże plany, kiedy
zaufasz Jezusowi Chrystusowi.
Zbawione: Będziesz stawał się
coraz bardziej podobny do
Pana Jezusa, kiedy Bóg będzie
realizował swój plan w twoim
życiu.
Zbawione: Powróć do Boga,
wyznając Mu swój grzech!

Powtórz:
Mat. 22:37

Debora i Barak
wyzwalają Izrael.

Gedeon uczy się
odwagi dla Boga.

Bądź takim
żołnierzem
jak Gedeon.

Gedeon i 300
wojowników
walczy
z Midiańczykami.

Każdy
chrześcijanin
jest żołnierzem.

Bóg wybiera
Samsona.

Bóg ma
szczególny plan
dla każdego
chrześcijanina.

Samson i Dalila.

Grzeszne kroki
odprowadzają
od Boga.

„Przeto poddajcie się Bogu,
przeciwstawcie się diabłu,
a ucieknie od was.
Zbliżcie się do Boga,
a zbliży się do was”.

Jak. 4:7-8
Powtórz:
Jak. 4:7-8

„…Ten, który rozpoczął
w was dobre dzieło, będzie
je też pełnił aż do dnia
Chrystusa Jezusa”.
Fil. 1:6

„Jeśli zaś chodzimy
w światłości, jak On sam
jest w światłości,
społeczność mamy z sobą,
i krew Jezusa Chrystusa,
Syna jego, oczyszcza nas
od wszelkiego grzechu”.

1 Jana 1:7
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Lekcja 1
Izrael łamie obietnicę.
Fragmenty Biblii dla nauczyciela
Joz. 24
Sędz. 1:1-23

Główna prawda
Bóg rozkazuje: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy
swojej, i z całej myśli swojej”.

Zastosowanie
Niezbawione: Uznaj, że byłeś wobec tego przykazania nieposłuszny i nawróć się do
Chrystusa, abyś był zbawiony.
Zbawione: Nie pozwól, aby jakieś sprawy lub jacyś ludzie stali się ważniejsi niż sam Bóg.

Wiersz pamięciowy
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli
swojej” (Mat. 22:37).

Proponujemy nauczenie tego wiersza przed lekcją.

Pomoce wizualne
 Zestaw ilustracji: 1-1; 1-2; 1-3; 1-4; 1-5 i 1-6.
albo
 Flanelograf; figury: JD-1; JD-2; JD-3; JD-4; JD-5; JD-6; JD-7; JD-8; JD-9a; JD-9b i
JD-10.
oraz
 Pomoce ilustrujące ewangelię: 1-1 i 1-3, jeśli posługujesz się flanelografem, lub
ilustracje 1-4 i 1-5.
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Zarys lekcji
Wstęp
Jozue przypomina historię Izraela.
Przebieg wydarzeń
1. Jozue składa obietnicę, że będzie służył Panu.
2. Izrael składa obietnicę, że będzie służył Panu.

GP

3. Jozue umiera.
4. Izraelici radzą się Boga w sprawie pogan.

GPN

5. Bóg udziela pouczeń i daje zwycięstwo.
6. Następne pokolenie zwraca się do fałszywych bogów.

GPN

Punkt kulminacyjny
7. Anioł Pański przychodzi.
8. Izraelici płaczą.
9. Naród izraelski powraca do fałszywych bogów.

GPN

Punkt kulminacyjny
10. Bóg pozwala wrogom Izraela na zwycięstwo.

GPZ

Zakończenie
Bóg daje Izraelowi sędziów.
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Lekcja
Scena 1
Jaki jest twój ulubiony przedmiot w szkole? Matematyka? Geografia? Plastyka? A kto lubi
historię? Jozue przypominał Izraelitom lekcję z historii!
Umieść na tablicy Jozuego (JD-1), Izraelitów (JD-2) i miasto (JD-4).

Jozue przypomniał Izraelowi, co Bóg uczynił dla Abrahama. (Jeśli dzieci znają historię o

Abrahamie, poproś je, aby opowiedziały, co Bóg uczynił dla Abrahama, dając mu ziemię, syna itd.)

Jozue opowiadał im o tym, jak cudownie Bóg wyzwolił swój lud z Egiptu. Wielu jego
słuchaczy mogło być świadkami tamtych wydarzeń, kiedy ich wódz przeprowadzał ich przez
rzekę Jordan do Kanaanu; oni w tym osobiście brali udział. Jozue kontynuował: „Dałem wam
ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich
zamieszkaliście, jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście” (Joz. 24:13).
Izraelici wiedzieli, że to wszystko opierało się na prawdzie i zapewne przytakiwali głowami.
Ale Jozue jeszcze nie skończył. Napominał lud: „Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie
mu szczerze i wiernie; usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za Rzeką i w Egipcie, a
służcie Panu” (Joz. 24:14).
Ma to sens, prawda? Dlaczego mieliby oddawać cześć jakimś bożkom z kamienia, kiedy znali
jedynego, prawdziwego i żywego Boga? Tak często przecież byli świadkami działania Jego
mocy i Jego potęgi. Na podstawie własnego doświadczenia wiedzieli, że Bóg troszczył się o
nich jako o swój własny lud. Oni także znali Boże przykazanie: „Nie będziesz miał innych
bogów obok mnie” (2 Mojż. 20:3). Ale czy Izraelici posłuchają dobrej rady Jozuego?
Jozue przejął inicjatywę i obwieścił: „Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu” (Joz. 24:15).
Lud poszedł za jego przykładem i powiedział: „Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli
opuścić Pana, a służyć innym bogom” (Joz. 24:16).
Tak właśnie być powinno w twoim i moim życiu. Pan jest Bogiem jedynie. On jest wielki i
potężny, pełen łaski i miłości. Każdy człowiek na ziemi powinien Go miłować z całego serca,
to znaczy w 100 procentach. Ale niestety, tak się nie dzieje. Stwierdzamy, że często nasi
koledzy stają się ważniejsi od Boga. Czy czasem twoi koledzy nie namawiali cię, abyś bez
pozwolenia twoich rodziców gdzieś z nimi poszedł? Gdybyś uległ i poszedł z nimi,
oznaczałoby to, że koledzy są ważniejsi niż Bóg. To obraża Boga, który nas stworzył. To jest
nieposłuszeństwo wobec Jego przykazania. Czy możesz ze mną wypowiedzieć słowa:
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli
swojej” (Mat. 22:37)? Czy w twoim życiu Pan Bóg jest zawsze na pierwszym miejscu? Może

nie zawsze, podobnie jak u mnie. Tak samo było z Izraelitami, chociaż w tamtym czasie
wydawało im się, że postanowili miłować Boga i być Mu posłusznymi.

Jozue wiedział, że ludowi będzie trudno dotrzymać obietnicy. W Kanaanie nadal było wielu
ludzi, którzy oddawali cześć innym bogom. Jozue oświadczył: „Oto ten kamień będzie
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świadkiem przeciwko nam, gdyż słyszał wszystkie słowa Pana, którymi On do nas
przemówił; będzie też świadkiem przeciwko wam, abyście się nie zaparli Boga waszego”
(Joz. 24:27).
Scena 2
Niedługo potem Jozue zmarł. Izraelici byli pogrążeni w smutku, bo Jozue był znakomitym
wodzem. Ale przecież Bóg nadal był ich Bogiem i był blisko nich. Wielu dotrzymywało
obietnicy i całym sercem naśladowało Pana. To miało wielki wpływ na ich sposób
rozwiązywania problemów.
W kraju tym mieszkało wielu Kananejczyków, którzy oddawali cześć bożkom. Bóg przekazał
Kanaan w ręce swojego ludu i powiedział, że obecni mieszkańcy muszą odejść. Ale w jaki
sposób mieli to Izraelici osiągnąć?
Postąpili mądrze, zwracając się do Boga i prosząc Go, aby im to pokazał. Bóg mówił im
ciągle, którzy spośród Izraelitów mieli walczyć i przeciwko komu. Czy odnosili zwycięstwa?
Tak, nawet kiedy walczyli z olbrzymami. Z Biblii dowiadujemy się o sekrecie ich
powodzenia (przeczytaj: Sędz. 1:22): „Pan był z nimi!”.
Stopniowo wymierali ci Izraelici, którzy pamiętali to wielkie uniesienie towarzyszące im w
czasie, kiedy przeprawiali się do Kanaanu przez Jordan. Ich dzieci jeszcze pamiętały tę
historię. Uczono ich o Bogu, ale także widzieli te bożki, którym cześć oddawali ich sąsiedzi.
Umieść bożka (JD-3) i modlących się Izraelitów (JD-9a i JD-9b).

Byli świadkami hulanek i pijatyk w miejscach, gdzie bożkom oddawano cześć. Izraelici
zaczęli się do nich przyłączać i też oddawali cześć tym fałszywym bożkom.
Gdybyś zapytał ich: „Czy wierzycie w Pana Boga?”, odpowiedzieliby: „Tak, oczywiście!”.
Ale próbowali połączyć swoją miłość i oddanie Bogu z innymi bogami. Dlaczego taka
postawa jest nie do przyjęcia? (Pozwól dzieciom powiedzieć, co myślą na ten temat.) I dzisiaj
niektórzy próbują tak postępować. Starają się poświęcać Bogu odrobinę swojego życia.
Uczęszczają do zboru albo nawet biorą udział w modlitwach. I to wszystko. W pozostałym
czasie robią, co im się tylko podoba i nawet nie przyjdzie im na myśl, czego Bóg od nich
oczekuje. Czy nie postępujesz podobnie? Być chrześcijaninem oznacza, że Bóg sprawuje nad
tobą władzę. On zajmuje pierwsze miejsce ponad wszystkim. Może zauważyłeś, że brakuje ci
czasu dla Boga i z tego powodu jesteś bardzo smutny. Bóg mówi: „Przeto upamiętajcie i
nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze!” (Dz. Ap. 3:19). Uznaj, że Bóg ma rację,
kiedy mówi o twoim grzechu, odwróć się od swojego grzechu i zaufaj Jezusowi Chrystusowi
jako swojemu Zbawicielowi i Panu. W ten sposób stopniowo będziesz się uczyć, jak miłować
Boga z całego serca. Ja ciągle się tego uczę! I naprawdę pragnę miłować Boga coraz bardziej.
Ale nie tak było u Izraelitów. Poświęcali coraz więcej czasu na oddawanie czci bożkom i
zaczęli prowadzić życie takie samo jak Kananejczycy.
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Scena 3
Bóg był bardzo niezadowolony i wysłał do swego ludu posłańca.
Umieść Izraelitów (JD-2) i anioła (JD-5).

Nie wiemy, jak on wyglądał, ale lud wiedział zapewne, kim on był. Biblia mówi, że to był
anioł Pański! Jestem pewien, że powstało zakłopotanie, kiedy anioł przyniósł wieść: „Tylko
wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi, ale zburzcie ich ołtarze. Wy jednak
nie usłuchaliście mojego głosu. Czemu to uczyniliście? Przeto i Ja powiadam: Nie wypędzę
ich spośród was, będą wam wrogami, a ich bogowie będą dla was sidłem” (Sędz. 2:2-3).
Jak byś się poczuł, gdybyś tam był także? Biblia mówi, że Izraelici zaczęli płakać i wołać do
Boga.
Usuń figurę JD-2 i umieść wołających Izraelitów (JD-6).

Przynosili Bogu ofiary (umieść ołtarz baranka, figury JD-7 i JD-8) i wydawało się, że będzie już
inaczej. Przykro, bo niewiele uległo zmianie. Utrzymywali swoją przyjaźń z Kananejczykami,
nadal oddawali cześć fałszywym bożkom. Wołali do Boga, bo zostali przyłapani na czynieniu
zła, a nie dlatego, że naprawdę żałowali za swoje złe postępowanie.
Na krótko zachowywali się tak, że wydawało się, iż naprawdę chcieli się zmienić, ale w
istocie tak nie było.
Usuń wszystkie pomoce wizualne.

Jeśli nie jesteś zbawiony, Bóg chce, abyś zobaczył, jak niewłaściwe jest twoje życie. (Pokaż
pomoc wizualną przedstawiającą ewangelię 1-1.) On chce ciebie zmienić całkowicie. Jeśli tego
pragniesz, powiedz Mu o tym. Uwierz, że Pan Jezus umarł za ciebie, za twój grzech (pokaż
pomoc wizualną przedstawiająca ewangelię 1-3), tak jak mówi Biblia: „…On zraniony jest za
występki nasze…” (Izaj. 53:5). On żyje dziś, i dlatego może cię zbawić i zmienić cię, jeśli Mu
zaufasz. Może właśnie tego chcesz, ale masz pytanie, które chciałbyś mi zadać. Kiedy inni
wyjdą, proszę, podejdź do (określ gdzie) i będę się cieszył, że z tobą porozmawiam; to jest
ważne, abyś nie miał wątpliwości. Jeśli zostaniesz prawdziwym chrześcijaninem, będziesz
miał pragnienie miłowania Boga i będziesz chciał być Mu posłuszny, i nie będą to tylko
słowa, jak w przypadku Izraelitów.
Scena 4
Umieść modlących się Izraelitów (JD-9a i JD-9b) i bożka (JD-3).

Ostrzeżenie Boga było poważne. Izraelici wyruszyli do walki i zostali rozgromieni.
Wrogowie ciągle na nich napadali. (Usuń wrogów, figurę JD-10.) Dlaczego tak się działo?
(Niech dzieci spróbują odpowiedzieć.) Gdyby tak Izraelici pozostali wobec Boga lojalni. Ci z
nas, którzy jesteśmy chrześcijanami, nie powinniśmy pozwolić na to, by inni ludzie lub jakieś
sprawy zajęły miejsce Boga w naszym życiu. To może dziać się tak powoli, że nawet tego nie
zauważymy.
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Jacek był chrześcijaninem, a także znakomitym pływakiem. Brał udział w wielu zawodach.
Ćwiczył tak często, jak tylko mógł. Pewnego dnia po spotkaniu Klubu Dobrej Nowiny
nauczyciel powiedział: „Jacku, teraz coraz częściej opuszczasz Klub, dlaczego tak się
dzieje?”.
Jacek był zaskoczony. „Czyżby? Nawet o tym nie pomyślałem!”.
W drodze do domu przemyślał sprawę i uświadomił sobie, że rzeczywiście chodził na basen
tak często, że opuszczał spotkania Klubu Dobrej Nowiny, a czasem zapominał, że Klub się
odbywa. Pływanie stawało się coraz ważniejsze w jego życiu. W jaki sposób Jacek powinien
tę sprawę uporządkować? (Przedyskutuj z dziećmi. Propozycje pytań: Co złego zrobił Jacek? Jak
mógł uporządkować swoje sprawy? Co jeszcze może wyprzeć Boga z życia chrześcijanina?). Bóg
chce być najważniejszy w życiu swoich dzieci, a Jego dzieci żywią też pragnienie, aby to On
zajmował pierwsze miejsce.
Ale Izraelici nie chcieli uporządkować swoich spraw. Ich życie stawało się coraz bardziej
skomplikowane i niebezpieczne. To niesamowite, że Bóg nadal miłował Izraelitów. Dał im
nowych wodzów, których nazywamy sędziami po to, aby pomagali im w pokonywaniu
wrogów. Czasami słuchali oni tych sędziów i okazywali posłuszeństwo Bogu. Czasami
jednak ich lekceważyli.
Nie bądź do nich podobny! Jeśli nie jesteś zbawiony, odwróć się od swojego grzechu i
nawróć się do Pana Jezusa tak, jak o tym zostało napisane w Biblii: „Przeto upamiętajcie i
nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze” (Dz. Ap. 3:19). Czy pamiętasz, jak postąpi
Bóg? Cały twój grzech zostanie przekreślony, i to na zawsze. Bóg będzie ciebie stopniowo
zmieniał i da ci pragnienie, by miłować Go całym sobą.
Prace ręczne
Niech dzieci wypiszą wiersz pamięciowy na kartce, zostawiając margines. U dołu zrób mały
otwór. Zaproponuj, aby wierzące dzieci na małym kwadraciku z papieru wypisały rzecz lub
osobę, która jest w stanie wyprzeć Boga z ich życia. Niech zwiną ten kawałek papieru i włożą
go w otwór, co będzie im przypominało o tym, aby prosić Boga o siłę, by te rzeczy się nie
pojawiały i aby żadna sprawa nie zajęła miejsca Boga.
Gra powtórkowa
Punkty w balonach
Przygotuj 10 balonów, napompuj je, następnie włóż do każdego z nich karteczki z różną sumą
punktów. Kiedy dziecko prawidłowo odpowie na pytanie, jego zespół uzyskuje 100 punktów.
Następnie wybiera także balon, przebija go i zdobywa dodatkowe punkty.
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Pytania powtórkowe
1. Dlaczego Jozue przypomniał ludowi lekcję z historii Izraela? (Aby pokazać im, że
powinni miłować Boga i być wobec Niego posłuszni i nie podążać za innymi bogami.)
2. Jozue wyraźnie oświadczył ludowi, co zrobi. Powiedział: „Lecz ja…”. Dokończ to
zdanie. („… i dom mój służyć będziemy Panu”.)
3. Jaką obietnicę złożył lud? (Obiecał, że będzie służył Panu.)
4. Co zrobił Jozue, aby przypomnieć ludowi o ich obietnicy? (Postawił kamień.)
5. Dlaczego Izraelici, a także i my, uważamy, że czasem trudno jest miłować Boga w 100
procentach? (Zarówno byli oni, jak my jesteśmy, grzesznikami.)
6. Kiedy Izraelici zaczęli łamać daną Bogu obietnicę? (Kiedy ludzie pamiętający Boże
cuda poumierali.)
7. Jakiego słowa tutaj brakuje: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z serca swego i z
duszy swojej, i z myśli swojej”? (Całego lub całej.)
8. Izraelici powiedzieli Bogu, że żałują, ale po czym możemy poznać, że była to tylko
deklaracja słowna? (Bo nadal oddawali cześć innym bogom i robili rzeczy, które Bogu
się nie podobały.)
9. Co może wyprzeć Boga z należnego Mu miejsca w życiu chrześcijanina? (Sport,
kolega, komputer itd.)
10. Dlaczego każdy człowiek powinien miłować Boga z całego swego serca? (Bo On jest
jedynym Bogiem.)
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Lekcja 2
Debora i Barak wyzwalają Izrael.
Fragmenty Biblii dla nauczyciela
Sędz. 4:1-24

Główna prawda
Bóg jest Panem ponad wszystko.

Zastosowanie
Niezbawione: Zaufaj Chrystusowi, aby złamał moc grzechu i szatana w twoim życiu.
Zbawione: Ufaj Bogu, że ci pomoże, kiedy ktoś występuje przeciwko tobie dlatego, że jesteś
chrześcijaninem.

Wiersz pamięciowy
Powtórz: Mat. 22:37

Pomoce wizualne
 Zestaw ilustracji: 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5 i 2-6.
albo
 Flanelograf; figury: JD-3; JD-9a; JD-9b i JD-11; JD-12; JD-13; JD-14; JD-15; JD-16;
JD-17; JD-18; JD-19; JD-20 i JD-21.
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Zarys lekcji
Wstęp
Jak byś się czuł, gdyby zaatakowała cię wielka armia?
Przebieg wydarzeń
1. Izraelici ponownie oddają cześć bożkom.
2. Naród izraelski pozostaje w niewoli wrogów przez 20 lat.

GP

3. Izrael woła o pomoc.

GPN

4. Debora zostaje sędzią.
5. Izraelici szukają rady u Debory.
6. Debora wzywa Baraka i udziela wskazówek.

GPZ

7. Barak prosi Deborę, aby mu towarzyszyła w walce.
8. Armia izraelska gromadzi się do walki z wojskami Sysery.
9. Debora zachęca Izraelitów do walki.
Punkt kulminacyjny
10. Bóg zsyła burzę, Sysera utyka w błocie.

GPZ

11. Sysera chroni się w namiocie Jael.
12. Jael zabija Syserę.
Zakończenie
Debora, Barak i Izraelici oddają cześć Bogu.

GPN
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Lekcja
Dziewięćset wozów żelaznych! Tysiące żołnierzy wroga! Setki galopujących koni! Jak by to
wyglądało, gdybyśmy żyli w tamtych czasach i służyli w armii, która została zaatakowana
przez takiego wroga, a nasze wojska nie posiadałyby ani mieczy, ani tarcz, aby się przed
wrogiem obronić? Jak byś się czuł? Czy nie byłbyś przestraszony? Właśnie dokładnie tak czuł
się lud izraelski. Byli przestraszeni najazdem armii generała Sysery.
Scena 1
Umieść na tablicy bożka (JD-3), modlących się Izraelitów (JD-09a i JDF-9b) i żołnierzy
Sysery (JD-11).
Lud izraelski zapomniał o swojej obietnicy lojalności, jaką złożył Bogu. Na nowo oddawał
cześć bożkom w miejsce Boga żywego. Tym razem ich uparte nieposłuszeństwo trwało 20 lat.
Dwadzieścia długich lat byli zagrożeni wrogą armią. Dwadzieścia lat nie wolno było im
chodzić do swoich domów głównymi drogami. Oddziały żołnierzy napadały ich tak często, że
musieli się ukrywać na poboczu dróg, żeby nie być dla nich widocznymi.
Pamiętajmy o tym, że armia izraelska nie miała żadnej broni. Generał Sysera przywłaszczył
sobie całe ich żelazo i narzędzia, aby wytworzyć dla siebie broń. Lud izraelski był bezbronny
i pełen lęku.
GP
Przez te 20 lat Bóg posługiwał się wrogami, aby ukarać swój lud za nieposłuszeństwo.
Wrogowie, w tym generał Sysera, nie zdawali sobie sprawy z tego, że to Bóg posługiwał się
nimi. Bóg karał swój lud za jego nieposłuszeństwo. Bóg może postępować tak, jak się Mu
podoba w każdej sprawie. On jest Bogiem i On jest ponad wszystkim. Posłuchajmy, co Biblia
mówi o Bogu: „Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W twoim ręku jest siła i
moc i nie ma takiego, kto by ci mógł sprostać” (2 Kron. 20:6b).
Sysera był najpotężniejszym generałem tamtych czasów, lecz był niczym w porównaniu z
Bogiem. Sysera miał tylko troszeczkę władzy, a Bóg ma władzę całkowitą. Jakże wielki jest
Bóg! Czyż Izraelici nie postępowali nierozsądnie, zwracając się do innych bogów?
Jestem pewien, że w ciągu tych 20 lat ustawicznych kłopotów zwracali się do bożków z
prośbą o pomoc. Ale żadna pomoc nie nadchodziła. Kiedy już nie byli w stanie dłużej tego
znosić, wołali o pomoc do Boga. Wołali więc do Boga w desperacji: „O, Boże, wybaw nas.
Uwolnij nas od tej straszliwej armii!”. Nareszcie uświadomili sobie, że tylko Bóg jest
mocniejszy niż ich wrogowie.
Usuń wszystkie figury.
GPN Czy wiesz, kto jest naszym największym wrogiem? Tak, szatan i grzech. Bóg jest
większy niż szatan. On jest mocniejszy niż grzech. On okazał to, kiedy do życia przywrócił
swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus umarł za nasze grzechy, ale nie pozostał w
grobie. On jest w stanie wyrwać cię z niewoli grzechu i szatana, którzy panują w twoim życiu.
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Usiłujesz być dobry, ale nie potrafisz, dopóki nie zostaniesz zbawiony. Próbujesz zapanować
nad swoim językiem, ale po jednym lub dwóch dniach nadal robisz to samo. Grzech i szatan
są zbyt mocni w twoim życiu. Pan Jezus: „… może zbawić na zawsze tych, którzy przez
niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebr. 7:25). Jeśli
będziesz polegać na Panu Jezusie w tym, że On przyprowadzi cię do Boga, to On uwolni cię
od grzechu i szatana. Bóg jest większy niż ktokolwiek na świecie, tak więc Sysera w
porównaniu z Bogiem był niczym.
Scena 2
Umieść palmę (JD-12) i Deborę (JD-13).
Bóg dał Izraelitom sędziego, mądrą kobietę, która nazywała się Debora. Czy myślisz, że
Izraelici zasłużyli na Bożą pomoc? Oczywiście, że nie! Ale Bóg jest łaskawy i miłosierny, i to
dlatego ustanowił Deborę, aby im przewodziła.
Umieść Izraelitów (JD-14).
Sędzia w Izraelu to człowiek, który zna prawo i podejmuje właściwe decyzje oparte na
prawie. Prawo, które znała Debora, było Prawem od Boga. Kiedy występował jakiś konflikt
wśród ludu Bożego, ludzie przychodzili do Debory i to ona rozstrzygała każdy spór. Bóg
obdarzył ją mądrością i zrozumieniem spraw tak, że lud respektował rady udzielane przez
Deborę.
Usuń Izraelitów (JD-14).
Pewnego dnia Debora wysłała wiadomość do Baraka, który mieszkał na północy Izraela.
Zaprosiła go na południe kraju, aby z nim porozmawiać. (W przypadku starszych dzieci
możesz posłużyć się mapą).
Umieść Baraka (JD-15).
Debora tak zwróciła się do Baraka: „Oto tak nakazuje Pan, Bóg Izraela: Wyrusz i pociągnij
na górę Tabor…” (Sędz. 4:6, Pomocnik albo starsze dziecko, któremu wcześniej o tym
powiedziałeś, może przeczytać ten wiersz z Biblii). Debora była pewna, że prowadził ją Bóg.
Wiedziała o tym, że jeśli Barak i Izraelici będą Bogu posłuszni, to On zapewni im
zwycięstwo. Debora wiedziała, że Bóg jest większy niż Sysera i cała jego potężna armia.
Jeżeli miłujesz Pana Jezusa, może pojawić się taki „Sysera” w twoim życiu, to jest ktoś, kto
występuje przeciwko tobie. Być może ktoś taki naśmiewa się z ciebie w domu lub w szkole,
bo jesteś chrześcijaninem. Może z tego powodu koledzy cię gnębią i tobą poniewierają.
Posłuchaj Słowa Bożego. (Przeczytaj Psalm 34:16-18. Możesz umożliwić to dzieciom poprzez
wypisanie odnośnika na kartce, którą dzieci zabiorą sobie do domu. Albo po spotkaniu klubu,
pomóż dzieciom odnaleźć te wiersze w ich Bibliach. )
W jaki sposób Bóg uwolni cię od ludzi, którzy wyrządzają ci krzywdę? Bóg może zmienić ich
tak, że już więcej nie będą wyśmiewać się z ciebie. Może On też sprawić, że już nie będziesz
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spotykał ich tak często. Może też umocnić cię i dać ci siłę, abyś odważnie przeszedł przez ten
trudny okres. Pamiętaj, że ci wszyscy, którzy występują przeciwko tobie, są w porównaniu z
Bogiem pyłkiem. Może zechcesz zaznaczyć sobie te wiersze z Psalmu 34 w swojej Biblii tak,
abyś potrafił je z łatwością odnaleźć.
Debora doskonale wiedziała, co Bóg jest w stanie zrobić, lecz Barak już tak bardzo pewien
nie był. Biblia dokładnie mówi nam, co powiedział Barak. Posłuchajcie, kiedy będę o tym
czytać ze Słowa Bożego: „Jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę, lecz jeżeli ty nie pójdziesz ze
mną, to nie pójdę” (Sędz. 4:8).
Co na to odpowiedział Barak? (Zachęć dzieci do podania swoich propozycji.) Biblia nie mówi
nam dlaczego. Debora odpowiedziała: „Pójdę z tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej
wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Syserę w ręce kobiety” (Sędz. 4:9). Debora
wiedziała, że Bóg jest wielki i potężny, że walka przeciwko Syserze nie będzie problemem
dla Boga. Pan Bóg sprawował władzę nad wszystkim. Debora powiedziała Barakowi, że z
tego powodu, iż zawahał się przed zaangażowaniem się w walkę, nie otrzyma należnej sławy,
sławę tę zyska kobieta.
Scena 3
Debora odeszła, a wkrótce 10 000 mężczyzn zeszło się u stóp góry Tabor.
Umieść żołnierzy (JD-16).
Bóg sprawił, że generał Sysera usłyszał o tym, gdzie znajdowała się armia izraelska i,
oczywiście, podążył w jej kierunku, mając do dyspozycji wojsko liczące 30 000 żołnierzy.
Dotarli nad potok Kiszon.
Umieść żołnierzy (JD-11).
Kiedy generał Sysera przygotowywał swoją armię do walki w dolinie (umieść Deborę i
Baraka, figury JD-13 i JD-15), Debora, Barak i Izraelici byli w stanie ich obserwować ze
swoich pozycji na szczycie góry. Czy Debora teraz nabrała dodatkowej pewności? (Niech
dzieci odpowiedzą.)
Debora zawołała: „Ruszajmy! To jest dzień, w którym Pan dał nam Syserę!”. Debora była już
całkowicie pewna, że Bóg szedł przed nimi w tej walce, nie odczuwała więcej lęku. Gdyby
zaufała posiadanej broni i wozom wojennym, nie wyruszyłaby do walki. Debora wiedziała, że
wszystko było w bezpiecznych rękach, to znaczy w rękach samego Boga. Wiedziała, że jej
Bóg, Bóg Izraela, był Panem nad wszystkim. Takiego Boga pokonać się nie da.
Zastanawiam się, czy to nie Barak zawołał: „Do boju!”, kiedy schodził ze swoją armią ze
szczytu góry?
Usuń Deborę (JD-13), Baraka (JD-15) i żołnierzy (JD-16). Umieść chmurę deszczową (JD17).
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Gdy tylko Barak zrobił pierwszy krok w posłuszeństwie wobec polecenia Bożego, Bóg zesłał
straszną burzę z gradem i błyskawicami.
Jakiż to szok musieli przeżywać. O tej porze roku zwykle deszcz nie padał. A teraz lało tak
obficie, że zanim Barak i jego towarzysze stanęli w szeregu, ciężkie wozy Sysery ugrzęzły w
błocie!
Usuń żołnierzy (JD-11). Dodaj wozy (JD-18) i uciekających żołnierzy (JD-19).
Rzeka wezbrała natychmiast, tak że wszelka ucieczka okazała się niemożliwa. Czy nie
widzisz, że Bóg jest Panem także nad pogodą. On jest w stanie posłać wiatr, deszcz, słońce,
błyskawice i grad, kiedy tylko zechce!
Na polu walki powstało wielkie zamieszanie. Ludzie Sysery rozpierzchli się na wszystkie
strony; niektórzy ponabijali się na własne miecze. Barak gonił żołnierzy wroga, tak że żaden
nie pozostał przy życiu.
Usuń wozy (JD-18) i żołnierzy (JD-19).
Jakaż była to walka! Dlaczego Izrael odniósł w niej zwycięstwo? (Pozwól dzieciom
odpowiedzieć; podkreśl też główną prawdę. Wypisuj te odpowiedzi, kiedy dzieci je podają.)
Wierzący chłopcze i dziewczynko, to jest Bóg, o którym czytamy w Psalmie 34. Posłuchajcie,
kiedy będę czytać wiersze 16 i 18 jeszcze raz i powiedzcie mi, co Bóg tutaj obiecuje. On jest
Tym, który jest z tobą, kiedy inni występują przeciwko tobie. Czyż nie jest wspaniale o tym
wiedzieć i Jemu ufać? Czy zechcesz Mu teraz powiedzieć: „Panie Boże, Ty wiesz wszystko o
tych, którzy występują przeciwko mnie. Proszę, pomóż mi! Wiem, że jesteś w stanie, bo
jesteś Panem nad wszystkimi sprawami i nad wszystkimi ludźmi. Wiem o tym, że obiecałeś
mi pomagać! Boga pokonać się nie da”.
Umieść uciekającego Syserę (JD-20).
Generał Sysera ponosił klęskę i był o niej już przekonany. Był tak przestraszony, że porzucił
swój powóz i zaczął uciekać tak szybko, ile mu sił starczało w nogach. Dobiegł do namiotu
kobiety imieniem Jael i tam zatrzymał się na odpoczynek. Kiedy zapadł w sen, Jael wzięła
kołek od namiotu i przebiła mu głowę. Nigdy się już nie obudził.
Usuń Syserę (JD-20).
Barak przyszedł, aby obejrzeć wybitnego generała. „Chodź, pokażę ci, gdzie on jest!” –
wyrzuciła z siebie Jael. Wprowadziła Baraka do swojego namiotu i wskazała na martwe ciało
generała. Kto za to zwycięstwo odebrał chwałę? Jael, kobieta, i było dokładnie tak, jak
wcześniej mówiła Debora, a wiedziała o tym, ponieważ Bóg jej to powiedział.
Scena 4
Umieść Deborę (JD-13), Baraka (JD-15) i Izraelitów (JD-21).
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Izrael radośnie świętował swoje zwycięstwo. Debora, Barak i Izraelici zanosili do Boga pieśni
chwały. Okazywali wdzięczność za to, że Bóg wyzwolił ich od wrogów, mimo że na to nie
zasługiwali. Byli tak szczęśliwi, że to Bóg był ich Bogiem. A czy On jest twoim Bogiem?
Czy wiesz o tym, że w twoim życiu On jest mocniejszy niż szatan i grzech? Jeśli naprawdę
chcesz być uwolniony od tych wrogów, przyjdź do Pana Jezusa. On jest w stanie na zawsze
zbawić tych, którzy przychodzą do Boga przez Niego! (Hebr. 7:25). Powiedz Mu, że chcesz
być uwolniony od grzechu i szatana. Oddaj się Jemu! Pan Jezus umarł za twój grzech, szatan
nie chciał do tego dopuścić, ale Pan Jezus pokonał go. Pan Jezus potem zmartwychwstał!
Szatan także do tego nie chciał dopuścić, ale Pan Jezus pokonał go znów. Szatan nie chce,
abyś by zbawiony, ale Pan Jezus może i w tym go pokonać. On może zbawić ciebie
całkowicie! Wtedy Boża moc będzie widoczna w twoim życiu i On będzie tak pracował w
tobie, że będziesz takim chłopcem lub taką dziewczynką, jakimi On chce, abyście byli. On
będzie z tobą, aby pomagać ci w każdej sytuacji, podobnie jak pomógł Deborze i Izraelitom.
Gra powtórkowa
Zbuduj wieżę
Potrzebujesz 14 plastykowych pucharków. Połóż dwa z nich na stole, po jednym dla każdego
zespołu. Kiedy dziecko prawidłowo odpowie, w imieniu swojego zespołu dokłada pucharek do
wieży swojego zespołu. (Drugi pucharek musi być położony pionowo, trzeci poziomo i tak
dalej.) Zespół, którego wieża rozpadnie się najpierw, przegrywa zawody (albo zespół z
najwyższą wieżą wygrywa).

Pytania powtórkowe
1. Dlaczego Bóg jest w stanie posługiwać się innymi narodami, nawet tymi
najpotężniejszymi, aby czynić to, co Mu się podoba? (On jest Wszechmogący.)
2. Dlaczego Bóg karał swój lud? (Bo Izraelici oddawali cześć bożkom.)
3. Jak nazywał się generał, który wystąpił przeciwko Izraelowi? (Sysera.)
4. Kiedy Bóg postanowił wyzwolić Izraela od jego wrogów, kogo wybrał na wodza?
(Deborę.)
5. W jaki sposób Bóg okazał, że jest mocniejszy niż grzech i szatan? (Poprzez
zmartwychwstanie Pana Jezusa.)
6. Kiedy Debora powiedziała Barakowi, aby przystąpił do walki z Syserą, jak on jej
odpowiedział? (Że pójdzie, jeśli Debora też pójdzie.)
7. Dlaczego Debora nie bała się przystąpić do walki? (Wiedziała, że Pan ześle
zwycięstwo.)
20

8. Kogo możemy porównać do Sysery w twoim życiu, jeśli jesteś chrześcijaninem?
(Kogoś, kto występuje przeciwko tobie.)
9. Co powinieneś zrobić, kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji? (Zaufać Bogu, że
zajmie się twoją sprawą.)
10. W jaki sposób Bóg zesłał zwycięstwo dla Izraela? (Posłał deszcz, grad i błyskawice,
tak że powozy wroga ugrzęzły.)
11. Gdzie zginął Sysera? (W namiocie Jael.)
12. Dokończ zdanie: „Bóg jest Panem…” (Nad wszystkim!)
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Lekcja 3
Gedeon uczy się odwagi dla Boga.
Fragment Biblii dla nauczyciela
Sędz. 6:1-40

Główna prawda
Bądź takim żołnierzem jak Gedeon.

Zastosowanie
Niezbawione: Staniesz się żołnierzem, kiedy zaufasz Jezusowi Chrystusowi ku zbawieniu.
Zbawione: Bądź posłuszny i ufaj Bogu, kiedy walczysz z szatanem.
(Główny nacisk w tym tekście zostanie położony na nauczanie dziecka zbawionego.)

Wiersz pamięciowy
„Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a
zbliży się do was” (Jak. 4:7-8).

Pomoce wizualne
 Zestaw ilustracji: 3-1; 3-2; 3-3; 3-4; 3-5 i 3-6.
albo
 Flanelograf; figury: JD-7; JD-22; JD-23 JD-24; JD-25; JD-26; JD-27; JD-28; JD-29;
JD-30 i JD-31.
oraz
Wykonaj tarczę z tektury i wypisz na niej u góry: „Bądź Bożym żołnierzem”. W czasie
przedstawiania lekcji dodawaj poszczególne napisy: „mają wroga”, „są wybrani”, „bądź
posłuszny”, „ufaj”.
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Zarys lekcji
Wstęp
Poprzednio w naszej historii Izraelici wielbili Boga, a teraz ukrywają się.
Przebieg wydarzeń
1. Midiańczycy uciskają Izrael.

GPZ

2. Izrael woła do Boga.
3. Pan ukazuje się Gedeonowi.
4. Gedeon prosi o znak, aby upewnić się, że Bóg będzie z nim.
5. Bóg daje znak Izraelowi.

GPZ

6. Gedeon otrzymuje polecenie zburzenia posągu Baala.
7. Gedeon jest posłuszny.

GPZ

8. Czyn Gedeona zostaje wykryty.
9. Ojciec broni Gedeona.
10. Gedeon rzuca runo.

GPZ

Punkt kulminacyjny
11. Bóg daje znak.
Zakończenie
Gedeon jest gotów do walki z Midiańczykami.

GPZ
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Lekcja
Kiedy ostatnio mówiliśmy o Izraelitach, oni radośnie śpiewali na Bożą chwałę. Zażywali
pokoju przez 40 lat. Ale popatrzmy na nich teraz.
Scena 1
Umieść ukrywających się Izraelczyków na tablicy (JD-22).
Co takiego się wydarzyło? Znów odwrócili się od Boga. Kiedy umarła Debora, zaczęli
oddawać cześć bożkom. Zobaczcie, co ich spotkało.
Umieść Midiańczyków okradających zbiory (JD-23).
Midiańczycy atakowali Izraelitów przez siedem lat. Midiańczycy byli ludem pustynnym,
zamieszkującym w namiotach i posiadającym setki wielbłądów.
Izraelici zawsze wiedzieli, kiedy nadciągali Midiańczycy. Hałas galopujących setek
wielbłądów i odgłosy mężczyzn złowrogo skrzeczących dźwięczały w ich uszach. Biblia
mówi, że przybywali ze swoimi zwierzętami i namiotami, co wyglądało jak atak szarańczy,
pojawiali się nagle i było ich tak wiele, że zajmowali całą ziemię. Nie przybywali w
przyjaznych zamiarach. Pojawiali się, aby kraść, zabijać i niszczyć. (Midiańczycy byli
pierwszymi ludźmi na świecie, którzy w walce posługiwali się wielbłądami. Pokaż na mapie,
skąd przybyli Midiańczycy, by podbić Izraela.)

Midiańczycy nacierali każdego roku w okresie żniw. Rozbijali swoje namioty wśród
posiadłości Izraelitów. Trzoda ich i owce zamieniały kraj w ruinę. Jedli, kradli i niszczyli
zbiory. Izraelici nie byli w stanie wtedy mieszkać w swoich domach. Przebywali w pieczarach
i jaskiniach, w szczelinach skalnych, tam, gdzie Midiańczycy nie potrafili ich dosięgnąć.
Kiedy Midiańczycy znikali, Izraelitom nie pozostawało nic. Ani żywności, ani zwierzyny, ani
domów. Nie mieli niczego.
GPZ Jacy straszni byli ci wrogowie! Jestem pewien, że się cieszysz, że takie rzeczy nie
dzieją się w twoim życiu. Ale, jeśli jesteś chrześcijaninem, masz także potężnego, okrutnego
wroga. (Wypisz na tarczy: „Mają wroga”.) Ten wróg jest jednocześnie wrogiem Boga. Kim
on jest? Tak, to jest diabeł, inaczej szatan. Posłuchajcie, co Biblia mówi o nim. (Czworo
dzieci, którym wcześniej dałeś odnośniki, czyta na głos. Te cztery fakty o szatanie wypisz na
tablicy lub na arkuszu A-4.)
 Jan 8:44

On jest kłamcą/mordercą

 Efez. 6:11

On jest chytry

 1 Piotra 5:8

On jest mocny i okrutny

 Mar. 1:13

On jest kusicielem
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Diabeł walczy z Bogiem i chrześcijanami. Oczywiście, nie jest tak mocny jak Bóg, ale jeśli
jesteś prawdziwym chrześcijaninem, utrudnianie twojego życia będzie mu sprawiało
przyjemność. Będziesz musiał staczać z nim walkę.
Izraelici nie za bardzo chcieli walczyć z Midiańczykami. A ci naprzykrzali się swoimi
najazdami, i to przez siedem lat. Bóg zezwolił na to. Chciał przekonać swój lud, że ich
postępowanie było niewłaściwe, kiedy powracali do czczenia bożków. Potrzebowali siedmiu
lat, aby pojąć tę lekcję. W końcu zaczęli wołać do Boga i On posłał im proroka, który
powiedział dlaczego musieli cierpieć tak długo. Bóg stwierdził: „Jam jest Pan, Bóg wasz. Nie
oddawajcie czci bogom Amorytów, których kraj zamieszkujecie; lecz wy nie usłuchaliście
mego głosu” (Sędz. 6:10).
Scena 2
Umieść Gedeona przesiewającego pszenicę (JD-24).
Rolnicy, tacy jak Gedeon, musieli wyklepywać kłosy, a następnie przesiewać pszenicę.
Oczywiście, nie mieli wtedy maszyn, którymi dysponujemy w naszych czasach. Zwykle
zabierali pszenicę na jakieś wzgórze i tam wyklepywali i przesiewali ją. Wiatr sprawiał, że
plewy ulatywały, a pszenica spadała na ziemię. Niebezpiecznie było robić to na widocznym
miejscu. Dlatego Gedeon ukrywał się, wyklepując pszenicę w winnej tłoczni.
Umieść anioła Pana (JD-25) i laskę (JD-26).
Wtem pojawił się anioł Pana i powiedział: „Pan z tobą, mężu waleczny!”.
Gedeon był zmieszany i przestraszony. „Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to
całe nieszczęście? Gdzie są te wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie,
mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę
Midiańczyków”.
Pan rozumiał obawę Gedeona i przemówił do niego łagodnie: „Idź w tej mocy twojej i wybaw
Izraela z reki Midiańczyków. Przecież to Ja cię wysyłam!”.
Lecz Gedeon nie uważał, że miał dość siły! „Czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest
najbiedniejszy… ja sam zaś najmłodszy w domu mego ojca”.
Posłuchajcie, co powiedział anioł Pana. (Przeczytaj: Sędz. 6:16.) „Ponieważ Ja będę z tobą,
pobijesz Midiańczyków jak jednego męża”!
Ale nie był to tylko jeden mężczyzna. Było ich mnóstwo, Gedeon dobrze o tym wiedział. Nie
był pewien, czy rzeczywiście Pan z nim rozmawia. „Daj mi jakiś znak, że to Ty rozmawiasz
ze mną” – powiedział. „Nie odchodź stąd, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci ofiarę z
pokarmów, i położę ją przed tobą”.
Usuń wszystkie figury. Umieść Gedeona (JD-26).
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Anioł Pana pochwycił laskę, którą trzymał w ręce i delikatnie jej końcem dotknął mięsa i
placków. Natychmiast ogień buchnął ze skały i strawił ofiarę. (Możesz stanąć przed tablicą i
posłużyć się laską i skałą, by ta scena była bardziej realna.)

Usuń wszystkie figury.
Nagle anioł zniknął. Gedeon był przestraszony, ale Bóg do niego powiedział: „Pokój z tobą;
nie bój się, nie umrzesz”.
Gedeon był tak bardzo wdzięczny Bogu, że zbudował dla Niego ołtarz i tam oddawał Mu
cześć. Wiedział, że to Bóg wybrał go, aby włączyć się do walki z wrogiem. Będzie więc
Bożym żołnierzem.
GPZ Bóg nie wybrał Gedeona, ponieważ był odważny, sławny czy też zdolny. Tylko Bóg
wie, dlaczego został wybrany Gedeon. Jeśli jesteś chrześcijaninem, także jesteś wybrany.
Kiedy myślisz o tym, jak doszło do tego, że zaufałeś Panu Jezusowi jako swojemu
Zbawicielowi, może powiesz: „Ja po prostu dokonałem takiego wyboru i zaufałem Mu!”.
Tak, to prawda. Ale jest też prawdą, że Bóg wybrał ciebie. Biblia mówi, że chrześcijanie są
ludem wybranym (1 Piotra 2:9). (Na tarczy wypisz słowo: „Są wybrani”.) Nie zasługujemy
na Boże wybranie, ponieważ byliśmy wobec Boga nieposłuszni, a nawet występowaliśmy
przeciwko Niemu, tak samo jak wszyscy pozostali ludzie. Nigdy nie zrozumiemy dlaczego
Bóg nas kocha i wybrał właśnie nas. Ale, jeśli jesteś zbawiony, to znaczy, że zostałeś
wybrany. Tak jak Gedeon, zostałeś wybrany, aby stanąć do walki. Ta walka toczy się
przeciwko wrogowi, o którym mówiliśmy, przeciwko samemu szatanowi. Jeśli nie jesteś
zbawiony, to jesteś nadal po stronie szatana. Czy naprawdę chcesz tego? Jeśli nie, to zaufaj
Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, a staniesz się żołnierzem w armii
Boga, tak jak Gedeon.
Scena 3
Tej samej nocy Pan znów przemówił do Gedeona: „Zburz ołtarz Baala, który należy do
twojego ojca, a zbuduj ołtarz Panu!” – powiedział Bóg. Dlaczego było tak trudno wykonać to
przykazanie? (Niech dzieci podadzą swoje propozycje.) Wszyscy oddawali cześć Baalowi,
więc wszystkich z tego powodu na pewno ogarnęłaby wściekłość. Tak postępowała także
rodzina Gedeona, co potęgowało obawy. Gedeon był jednak posłuszny Bogu.
Umieść rozbity ołtarz (JD-30), skałę (JD-28) i ołtarz dla Boga (JD-7).
Gedeon nocą zabrał z sobą dziesięciu mężczyzn, zburzył bożka i ołtarz poświęcony Baalowi.
Na tym miejscu wybudował ołtarz dla Boga.
Gedeon nauczył się najważniejszej lekcji, jakiej potrzebuje żołnierz Boga. Okazał
posłuszeństwo! Armia nigdy nie odniesie żadnego zwycięstwa, jeśli żołnierze nie będą
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wypełniali rozkazów dowódcy. Bóg w Biblii przekazuje nam swoje rozkazy, a Jego żołnierze
powinni je wykonywać. (Wypisz na tarczy słowa: „Bądź posłuszny!”.)
GPZ Arek posiadał wiele płyt CD; jego koledzy zazdrościli mu, bo on zawsze miał
najnowsze przeboje. Pewnego dnia przeczytał w Biblii: „… myślcie tylko o tym, co
prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne…” (Fil. 4:8).
Pomyślał o niektórych piosenkach na swoich płytach i doskonale wiedział, że nie przeszłyby
one Bożego testu. Czy powinien więc je sprzedać? Albo zniszczyć lub zachować? Co o tym
sądzisz? Był on już chrześcijańskim żołnierzem walczącym przeciwko szatanowi. Arek był
posłuszny Bogu i zniszczył wszystkie te płyty, które dla chrześcijanina nie były właściwe do
słuchania. Był podobny do Gedeona.
… Ale wnet pojawił się nowy problem w życiu żołnierza.
Umieść Judejczyków (JD-31).
„Kto to zrobił?”, „Czy widzieliście coś poprzedniej nocy?”, „Jeśli tylko złapiemy tego, kto to
zrobił, pożałuje!”.
„Ktokolwiek rozbił ołtarz Baala, powinien ponieść śmierć!”.Wieść ta rozniosła się po całym
mieście. Nie trzeba było wiele czasu, by mieszkańcy odkryli, kto to zrobił: „Gedeon, (umieść
Gedeona, figurę JD-27) syn Joasza!”. Gedeon usłyszał, jak napierali. Tłum rozwścieczonych
mężczyzn z tego miasta, krzyczący i rzucający pogróżki, pojawił się pod domem ojca
Gedeona. Wezwali ojca, aby wyszedł na dwór (umieść Joasza, figurę JD-32). Joasz należał do
nich; też oddawał cześć fałszywemu bogu, Baalowi. Właściwie, ten zburzony ołtarz był jego
własnością. Czy rozzłościł się na swojego syna tak, jak ci przybyli goście?
„Wyprowadź swojego syna!” – zażądał tłum. „Niech zginie!”.
Spoglądając na tych rozgniewanych, pełnych nienawiści ludzi, Joasz otwarcie i bez wahania
oświadczył: „Czy chcecie walczyć o Baala, czy chcecie go ratować? Jeżeli jest bogiem, niech
sam o siebie walczy!”. Wydaje się, że posłuszeństwo Gedeona wobec Boga zaczęło wpływać
na sposób myślenia jego ojca.
Kiedy ci ludzie usłyszeli, że to prawdziwy Bóg przemówił do Gedeona, byli gotowi mu
pomagać. Biblia mówi, że Gedeona ogarnął Duch Pański (Sędz. 6:34), tak że w pełni nabrał
odwagi, aby przystąpić do walki z Midiańczykami. To wydarzenie przypomina nam, że nie
walczymy z szatanem o własnych siłach, ale Duch Święty przychodzi z pomocą każdemu
chrześcijaninowi. Gedeon zadął w trąbę; to był sygnał dla żołnierzy, że trzeba stanąć do
walki. Wysłał posłów do różnych plemion izraelskich z wezwaniem do walki z
Midiańczykami. Wkrótce wielu mężczyzn pośpieszyło do niego. Byli gotowi do walki, kiedy
mieli już wodza.
Midiańczycy także przygotowali się. Mieli 120 000 mężczyzn, czyli trzy razy więcej niż
Izraelici.
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Gedeon jednak nadal nie był całkowicie pewien. Zrobił więc bardzo mądrą rzecz. Przyszedł
do Boga, aby upewnić się, że On na pewno będzie z nim w walce.
„Jeżeli wybawisz moją ręką Izraela, jak obiecałeś…, czy pokażesz mi jeszcze jedną rzecz?”.
Gedeon położył runo, to jest kawałek owczej wełny, na ziemi. „Jeżeli rosa będzie tylko na
runie, a cała ziemia wokoło pozostanie sucha, to będę wiedział, że wybawisz moją ręką
Izraela, jak obiecałeś” – tak zwrócił się Gedeon do Boga.
Bóg zrobił dokładnie to, o co prosił go Gedeon. Ziemia wokół była sucha. Bóg pokazał
Gedeonowi, że może Mu zaufać w tym, co obiecał. Bez polegania na Bogu Gedeon nie
zamierzał wyruszyć do walki.
GPZ Podobnie jest z tobą, jeśli jesteś chrześcijaninem. Jako Boży żołnierz, toczący walkę z
szatanem, musisz zaufać Bogu, że On dotrzyma swoich obietnic. (Wypisz na tarczy słowo:
„Zaufać”.) Może nauczyciel w szkole czasem mówi, że pewne części Biblii nie są prawdą.
Chciałbyś wykazać, że sam Pan Jezus wierzył w istnienie Adama i Jonasza, a także w potop,
ale masz obawy. Albo jesteś u kolegi i tam akurat rówieśnicy zaczynają grać w karty z
wróżbami. Czujesz, że powinieneś otwarcie powiedzieć, że to złe i chcesz zadzwonić po
mamę, aby zabrała cię do domu. Czy jesteś w stanie zaufać Bogu, aby ci dopomógł? Tak, jak
to zrobił Gedeon? Bóg w Księdze Izajasza 41:10 wypowiedział taką obietnicę: „Nie bój się,
bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc…” –
pomoc, aby zwyciężyć w walce. On chce, abyś Mu zaufał tak, jak chciał, aby zaufał Mu
Gedeon.
Aby być w 100 procentach pewnym, Gedeon poprosił Boga o powtórzenie znaku. Ale za
drugim razem miało być na odwrót. Jak? (Poproś dzieci o odpowiedzi.) Tak, za drugim razem
runo miało być suche, a ziemia – mokra. Bóg zrobił tak, jak Go o to prosił Gedeon. Teraz
Gedeon był już całkiem gotowy do walki, polegając na Bogu, mimo że jego armia była o
wiele mniejsza niż armia Midiańczyków. Następnym razem usłyszymy, jak potoczyła się
walka.
GPZ Czy w walce przeciwko grzechowi i szatanowi jesteś po Bożej stronie? Jeśli zaufałeś
Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, jesteś „żołnierzem” po Bożej stronie. Bóg wybrał
ciebie. On chce, abyś Mu ufał i był wobec Niego posłuszny tak, jak to czynił Gedeon.
Prace ręczne
Wytnij z tektury tarczę. Każde dziecko będzie mogło do niej przylepić symbol wiersza
pamięciowego i napis: „Bóg pomógł mi odnieść zwycięstwo!”. Dzieci będą mogły napisać o
zwycięstwie nad szatanem i będą mogły podzielić się tym na spotkaniu w przyszłym tygodniu.
Gra powtórkowa
Żołnierze pragną zwyciężyć

28

Podziel dzieci na dwie „armie”. Przygotuj 14 kart, wszystkie tej samej wielkości i wypisz na
nich:
TWO CIĘŚ ZWYC YCIĘS
CIĘS TWO ZWY
Rozłóż karty na stole tak, żeby słowa były zakryte. Kiedy dziecko odpowiada w imieniu swojej
armii, ma wybrać kartę. Celem gry jest ułożenie słowa: „ZWYCIĘSTWO”. Jeśli dziecko
wybiera kartę, której nie może użyć, kładzie ją z powrotem na stół, jeśli wybiera kartę z
trzema lub czterema literami, może jej użyć, aby wymienić na tę, którą jego armia już
posiada. Usunięta karta powinna leżeć na stole tak, aby litery były zakryte.

Pytania powtórkowe
1. Dlaczego Bóg pozwolił na to, aby Izraelici przeżywali tak wiele kłopotów? (Izraelici
powrócili do oddawania czci bożkom.)
2. Kto jest wrogiem Boga? (Szatan.)
3. Powiedz dwie rzeczy na temat szatana – jak go przedstawia Biblia? (On jest kłamcą,
mordercą, oszustem, jest jak lew ryczący, kusi ludzi do grzechu.)
4. Przeciwko komu walczy szatan? (Przeciwko Bogu.)
5. Jak zachował się Gedeon, kiedy Bóg powiedział mu, że został wybrany do uratowania
Izraela? (Czuł się zbyt słaby. Uważał, że jego rodzina jest niskiego rodu i nie ma
żadnej sławy.)
6. Jakie pierwsze zadanie powierzył Bóg Gedeonowi? (Zburzenie ołtarza Baala.)
7. Dlaczego chrześcijanie są także nazwani „żołnierzami”? (Chrześcijanie prowadzą bój
z szatanem i grzechem.)
8. Kto dokonuje wyboru chrześcijańskich żołnierzy? (Bóg.)
9. W jaki sposób Bóg pokazał Gedeonowi, że to on miał być tym człowiekiem, który
uwolni Izraela z rąk Midiańczyków? (Zrobił tak, jak Go o to prosił Gedeon.)
10. Żołnierze chrześcijańscy są wybierani tak, jak Gedeon. Na jakie dwa sposoby są
podobni do Gedeona? (Są posłuszni Bogu, ufają Bogu.)
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Lekcja 4
Gedeon i 300 wojowników walczy z Midiańczykami.
Fragmenty Biblii dla nauczyciela
Sędz. 7:1-25; 8:22-23.28

Główna prawda
Każdy chrześcijanin jest żołnierzem.

Zastosowanie
Niezbawione: Zejdź ze złego toru i zaufaj Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi.
Zbawione: Nie poddawaj się i bądź uważny!

Wiersz pamięciowy
Powtórz: Jak. 4:7-8

Pomoce wizualne
 Zestaw ilustracji: 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-5 i 4-6.
albo
 Flanelograf; figury: JD-16; JD-27; JD-33; JD-34; JD-35; JD-36; JD-37; JD-38 i JD-39.
oraz
Posłuż się rysunkiem żołnierza i pokazuj napisy: „wybrany”, „posłuszny”, „nie poddaje się”,
„uważny” w odpowiednich częściach lekcji.
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Zarys lekcji
Wstęp
Powtórz lekcję 3.
Przebieg wydarzeń
1. Gedeon i Izraelici podchodzą do Midiańczyków.
2. Bóg ocenia, że armia jest zbyt liczna.
3. 22 tysiące żołnierzy wraca do domu.

GPZ

4. Po próbie nad rzeką pozostaje 300 żołnierzy.

GPZ

5. Gedeon i jego giermek odwiedzają obóz Midiańczyków.

GPZ

6. Gedeon wydaje armii rozkaz: trąby, dzbany i pochodnie.
Punkt kulminacyjny
7. Bóg odbiera chwałę za zwycięstwo Izraela.

GPZ

Zakończenie
Midiańczycy uciekają w popłochu, ale są wychwytywani i zabijani przez Izraelitów.
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Lekcja
Powtórz lekcję 3.
Gdzie znajdował się Gedeon, kiedy pojawił się anioł Pana? (Ukrywał się w tłoczni winnej,
gdzie przesiewał pszenicę.) Co zrobił Gedeon, kiedy Bóg powiedział mu, aby zburzył ołtarz
Baala należący do jego ojca? (Okazał posłuszeństwo.) Jakie było następne zadanie, które Bóg
zadał Gedeonowi? (Walka z Midiańczykami.) O jaki znak prosił Gedeon, aby upewnić się, że
Bóg będzie z nim? (Aby Bóg sprawił, by runo było mokre, a ziemia sucha, a za drugim
razem, aby runo było suche, a ziemia mokra.) W jaki sposób Bóg wysłuchał modlitwę
Gedeona? (Zrobił to, o co Gedeon prosił.)
Scena 1
Teraz Gedeon był już gotów do rozpoczęcia walki, mimo że jego armia była o wiele mniejsza
niż armia Midiańczyków. Wczesnym rankiem (umieść Gedeona i żołnierzy Izraela – figury
JD-27, JD-16; JD-33 i JD-34) Gedeon i jego 32 000 żołnierzy rozbiło obóz u źródła wód.
(Umieść armię Midiańczyków – figurę JD-35.) Jakieś 7 lub 8 kilometrów na północ od nich
koczowało 135 000 żołnierzy midiańskich. (Poproś któreś z dzieci, aby pokazało te odległości
na mapie.) To wyglądało jak morze namiotów roztaczające się wzdłuż doliny i wokół
podnóża góry More.
Sto trzydzieści pięć tysięcy mężczyzn przeciwko trzydziestu dwom tysiącom. To oznaczało,
że przypadało czterech Midiańczyków na jednego Izraelitę. Czy taka operacja może się
powieść? Zobaczmy, co powiedział Bóg. (Przeczytaj: Sędz. 7:2.)
„Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci!” – tak pouczył Pan Gedeona.
Ilu mężczyzn tam było? Trzydzieści dwa tysiące. Jak myślisz, ilu wróciło do domów?
Dwadzieścia dwa tysiące! Dwadzieścia dwa tysiące mężczyzn przelękło się żołnierskich
obowiązków. Bardzo szybko zrezygnowali.
GPZ Ostatnio uczyliśmy się o tym, że każdy chrześcijanin jest żołnierzem dla Boga.
(Umieść żołnierza.) Jeśli Pan Jezus jest twoim Zbawicielem, prowadzisz walkę z grzechem i
szatanem. Czy pamiętasz kilka rzeczy, których uczyliśmy się o żołnierzu? Żołnierza się
wybiera, jest on posłuszny i ufa swojemu przywódcy. (Umieść te napisy pod żołnierzem.)
Możemy jeszcze dodać: „nie poddaje się”.
Adam długo i z oporem namyślał się, zanim zaufał Panu Jezusowi jako Zbawicielowi. Jego
starszy brat uwikłał się w narkotyki, mama opuściła ich. Nikt w jego rodzinie nie miał czasu
dla Boga. Pewnego dnia Adam ciągle szukał Biblii; gdzieś przepadła. Jego siostra żartowała,
kiedy zapytał ją o Pismo Święte. Czasem nocą grupa przyjaciół siostry urządzała przyjęcie.
Strasznie było przysłuchiwać się ich rozmowom. Adamowi było ciężko jako
chrześcijaninowi, ale nie poddawał się.
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Inny chłopiec, Piotr, postanowił zostać chrześcijaninem. Gdy tylko zauważył, że każdy
naśmiewa się z niego, zrezygnował. Było mu zbyt trudno. I tak mijało całe jego życie.
Przestał się modlić. Przestał chodzić na spotkania biblijne. Nie chciał już znać
chrześcijaństwa. Pokazał, że nigdy nie był prawdziwym żołnierzem Jezusa Chrystusa,
ponieważ prawdziwi Jego naśladowcy tak szybko się nie poddają i nie postępują jak te 22 000
mężczyzn, którzy zmiękli, kiedy powiedziano im: „Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci”.
Usuń 22 000 żołnierzy (JD-16).
Teraz było już tylko 10 000 Izraelitów: prawie czternastu Midiańczyków na jednego Izraelitę.
Czternaście na jednego. Z pewnością teraz przypiszą chwałę Bogu za zwycięstwo w walce.
Lecz, chwileczkę, Bóg przemówił znów: „Jeszcze zastęp jest za liczny. Sprowadź ich w dół
nad rzekę, a zamiast ciebie Ja ich tam wypróbuję; o którym ci powiem: Ten pójdzie z tobą,
pójdzie z tobą, żaden zaś z tych, o którym ci powiem: Ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie”.
Bóg powiedział, że trzeba do domu wysłać tych, którzy uklękli i pili wodę bezpośrednio z
rzeki. Gedeon miał zatrzymać tylko tych, którzy chłeptali wodę ze swych rąk. Ci, którzy
chłeptali wodę swoimi językami, dowiedli, że nie będą ostrożni wobec nieprzyjaznych
żołnierzy, ponieważ nie można jednocześnie tak robić i zauważać możliwe pułapki!
Mężczyźni ci nie byli dość uważni, jeśli chodzi o wroga. Boży żołnierze muszą być uważni,
gdy walczą z wrogiem, szatanem. (Umieść słowo: „uważny”.)
GPZ Jeśli przyznajesz, że chodzisz spać późno i będąc zmęczonym, nie myślisz o czytaniu
Biblii ani o rozmowie z Bogiem, a dzieje się tak każdego wieczora – uważaj! Diabeł jest
przebiegły i w ten sposób otwierasz się na jego działanie.
Być może dziewczęta, które najbardziej przyjaźnią się z tobą, ciągle wpadają w jakieś
tarapaty. Uważaj! Ich towarzystwo może wpływać na ciebie niekorzystnie. Pomyśl: czy to
czasem nie będzie się podobało twojemu wrogowi, szatanowi?
Musimy być uważni tak, jak ci żołnierze, którzy pili wodę, używając swoich rąk. Ale takich
było niewielu! (Usuń żołnierzy – figurę JD-33.) Tylko 300 mężczyzn! No, to dopiero będzie
walka – 450 Midiańczyków na jednego Izraelitę? Niezbyt dobrze to wyglądało, ale nie
zapominaj, Bóg jest z Izraelitami! To On powiedział, że da im zwycięstwo nad
Midiańczykami przy pomocy zaledwie 300 mężczyzn.
Scena 2
Tej nocy Bóg przemówił do Gedeona znów: „Lecz jeżeli się boisz wtargnąć, to podejdź
najpierw wraz ze swoim giermkiem Purą pod obóz i posłuchaj, co tam mówią, a potem
nabierzesz otuchy…”.
Umieść Gedeona (JD-36) i giermka (JD-37).
Nocą Gedeon i jego giermek po cichu wkradli się do obozu Midiańczyków. Było tam tak
wielu wrogich żołnierzy, że z trudnością mogli dojrzeć jeszcze jakieś miejsce dla ludzi i
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wielbłądów! Biblia mówi, że było ich tak wielu, że nie można było ich policzyć. (Wybierz
dwoje dzieci, aby pokazać, jak Gedeon i jego giermek mogli się zakradać. Reszta grupy musi
zachować całkowitą ciszę; Midiańczycy nie mogą niczego usłyszeć.)
Umieść Midiańczyków (JD-38).
Kiedy Gedeon i jego giermek tam dotarli, usłyszeli rozmowę dwóch mężczyzn: „Oto śniło mi
się, że bochenek jęczmiennego chleba wtoczył się do obozu Midiańczyków, dotarł do
namiotu i ugodził w niego tak, że się obalił i całkowicie przewrócił i namiot upadł!”.
Jego towarzysz z niepokojem w głosie odparł: „Nic to innego, jak tylko miecz Gedeona!”.
Jak myślisz, co zrobił Gedeon, kiedy to usłyszał?
Usuń przysłuchującego się Gedeona (JD-36) i umieść Gedeona modlącego się (JD-39).
Gedeon oddał cześć Bogu. Wiedział, że Bogu można zaufać. Pamiętacie, jak ostatnio
uczyliśmy się o tym, że żołnierz chrześcijański ufa Bogu. (Wskaż na słowo: „ufa”.) Możesz
zaufać Mu, że da ci zwycięstwo nad grzechem i szatanem. Może chodzi o twój wybuchowy
charakter. Szybko tracisz nerwy. Zaufaj Bogu, aby pomógł ci być innym i abyś mógł
zapanować nad swoim grzechem.
Scena 3
Gedeon wiedział, że odniesie zwycięstwo. Bóg objawił mu to bardzo wyraźnie, a on zaufał
Bogu.
Umieść Gedeona (JD-27), żołnierzy Izraela (JD-34) i Midiańczyków (JD-35).
Gedeon i jego giermek pośpieszyli z powrotem do obozu. „Wstańcie, gdyż Pan wydał w
wasze ręce obóz Midiańczyków!” – zawołał Gedeon. Gedeon podzielił swoich ludzi na trzy
grupy po stu żołnierzy w każdej. Każdemu mężczyźnie wręczył trąbę do dmuchania i dzban z
zapalonymi pochodniami. Udzielił im wskazówek, aby otoczyli obóz wroga. „Patrzcie na
mnie i róbcie to, co ja robię” – powiedział.
Jakże to niezwykły sposób prowadzenia walki, ale to był Boży sposób. Gedeon nauczył się
posłuszeństwa wobec Boga. (Wskaż na słowo: „posłuszny”.) Jakież to ważne, aby każdy
chrześcijanin robił to, co Bóg mówi w Biblii. Gedeon i jego ludzie dotarli na skraj obozu
Midiańczyków około 22.00, wkrótce po tym, jak Midiańczycy zmieniali swoje straże. Być
może, że ci, którzy zdawali wartę, rozmawiali z tymi, którzy wartę przejmowali.
Gedeon dał sygnał. Wszyscy, trzystu mężczyzn, zadęli w trąby jednocześnie. Rozbili swoje
dzbany, a światło pochodni rozświetliło okolice.
Wołali: „Za Pana i za Gedeona!”. (Pozwól dzieciom wydać okrzyk, tak jakby byli armią
Gedeona.) Przenikający hałas trąb, nagłe światło i krzyk mężczyzn wokół obozu przestraszyły
Midiańczyków tak, że zaczęli uciekać w popłochu. Być może, że swoich własnych żołnierzy
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wzięli za żołnierzy Izraela. Bóg sprawił, że Midiańczycy byli tak zdezorientowani, że
napadali jeden na drugiego i zabijali się nawzajem swoimi mieczami.
Bóg dał Izraelowi zwycięstwo. Odebrał sobie za to chwałę. Gedeon i jego trzystu żołnierzy
nigdy nie mogło zapomnieć o tej szczególnej nocy. Wiedz, że jeśli jesteś żołnierzem Boga, to
jesteś po zwycięskiej stronie. Może nie zawsze tak to wygląda, tak niewielu jest chrześcijan i
tak wiele zła panuje na świecie. Ale w tym wielkim dniu, kiedy powróci Pan Jezus, każdy
zobaczy, że On jest Zwycięzcą. Szatan i wszyscy, którzy do niego należą, zostaną ukarani.
Grzech nie będzie dopuszczony do nieba. Po której stronie jesteś? Zmienisz przynależność,
kiedy zaufasz Panu Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Biblia mówi nam o
tym bardzo wyraźnie: „Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna
swego umiłowanego” (Kol. 1:13). Czy zaufasz Mu dzisiaj, teraz? Wtedy On pomoże ci być
Jego żołnierzem, wybranym, posłusznym, ufającym, uważnym i nie poddającym się – takim,
jakim był Gedeon i jego trzystu żołnierzy. Midiańczycy, którzy przeżyli, rozpierzchli się, ale
zostali schwytani i zabici przez pozostałych Izraelitów. Bóg dał całkowite zwycięstwo!
Gra powtórkowa
Mniejsza armia odnosi zwycięstwo
Wypisz liczby od 1 do 10 na kartkach. Macie dwie armie (zespoły). Zespół wybiera dowolne
pytanie, od 1 do 10. Kiedy dany zespół odpowie na wybrane pytanie, trzeba mu powiedzieć,
ilu wojowników może dodać do swojej armii. Pamiętaj o przekreśleniu pytania, które było już
wybrane wcześniej. Brak prawidłowej odpowiedzi skutkuje dodaniem 500 żołnierzy do danej
armii. Na koniec przelicz żołnierzy, których posiada każda z „armii” i – tak, jak w historii
Gedeona – mniejsza armia odnosi zwycięstwo.

Pytania powtórkowe
1. Ilu żołnierzy mieli Midiańczycy? (135 000.) (Dodaj 100 żołnierzy.)
2. Ilu żołnierzy na początku miał Gedeon? (32 000.) (Dodaj 10 żołnierzy.)
3. Dlaczego Bóg chciał, aby armia Gedeona zmniejszyła się? (Aby to Bóg mógł odebrać
sobie chwałę za zwycięstwo.) (Dodaj 600 żołnierzy.)
4. Dlaczego 22 000 żołnierzy opuściło armię Gedeona? (Przelękli się.) (Dodaj 1000
żołnierzy.)
5. Uczyliśmy się, że żołnierz chrześcijański nie powinien czegoś robić. Czego? (Nie
powinien się poddawać.) (Dodaj 5 żołnierzy.)
6. Co udowodniło o sobie 300 żołnierzy Gedeona pijących wodę z rzeki? (Że byli
uważni.) (Dodaj 700 żołnierzy.)
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7. W jaki sposób chrześcijanin ma być uważny? (Musi uważać, aby nie zrezygnować z
chwili skupienia, musi uważać na złe towarzystwo.) (Dodaj 50 żołnierzy.)
8. O jakim śnie dowiedzieli się Gedeon i jego giermek w obozie Midiańczyków?
(Bochen chleba miał uderzyć w namiot i rozwalić go.) (Dodaj 1100 żołnierzy.)
9. Co Gedeon i jego 300 żołnierzy zrobiło w walce przeciwko Midiańczykom? (Zadęli w
trąby, porozbijali swoje dzbany i krzyczeli: „Za Pana i Gedeona!”.) (Dodaj 25
żołnierzy.)
10. Kiedy każdy zobaczy, że Jezus Chrystus jest wielkim Zwycięzcą w walce przeciwko
szatanowi? (Kiedy On powróci.) (Dodaj 30 żołnierzy.)
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Lekcja 5
Bóg wybiera Samsona.
Fragment Biblii dla nauczyciela
Sędz. 13:1-15:20

Główna prawda
Bóg ma szczególny plan dla każdego chrześcijanina.

Zastosowanie
Niezbawione: Zaczniesz odkrywać Boże plany, kiedy zaufasz Jezusowi Chrystusowi.
Zbawione: Będziesz stawał się coraz bardziej podobny do Pana Jezusa, kiedy Bóg będzie
realizował swój plan w twoim życiu.

Wiersz pamięciowy
„…Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa”
(Fil. 1:6).

Pomoce wizualne
 Zestaw ilustracji: 5-1; 5-2; 5-3; 5-4; 5-5 i 5-6.
albo
 Flanelograf; figury: JD-25; JD-31; JD-41; JD-42; JD-43; JD-44. JD-46; JD-47; JD-48;
JD-49 i JD-50.
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Zarys lekcji
Wstęp
Czy lubisz zagadki?
Przebieg wydarzeń
1. Izrael czci bożki.
2. Żona Manoacha otrzymuje wieść od anioła.

GPZ

3. Anioł pojawia się powtórnie.
4. Samson przychodzi na świat.

GPN

5. Samson chce poślubić dziewczynę filistyńską.

GPZ

6. Samson pokonuje lwa.
7. Samson zadaje gościom zagadkę na swoim weselu.
8. Filistyńczycy uzyskują odpowiedź.
9. Samson w odwecie zabija 30 Filistyńczyków.
10. Samson ze złości niszczy zbiory.
11. Filistyńczycy szukają Samsona w Judzie.
12. Judejczycy wiążą Samsona.
Punkt kulminacyjny
13. Samson uwalnia się i zabija 1000 Filistyńczyków.

GPZN

Zakończenie
Samson sądzi Izrael przez 20 lat.
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Lekcja
Czy lubisz rozwiązywać zagadki? Ciekaw jestem, czy odgadniesz taką: „Z pożeracza wyszedł
żer, a z mocnego wyszła słodycz?”. Jeśli znasz odpowiedź, możesz mi ją wyszeptać do ucha.
W czasach biblijnych zagadki były popularną formą zabawy. Ta zagadka pochodzi właśnie z
Biblii. Podczas dzisiejszej lekcji dowiemy się, jaka jest odpowiedź. Nasza historia zaczyna się
przed narodzeniem tej osoby, która tę zagadkę zadała.
Scena 1
Kiedy Gedeon umarł, lud Izraela na nowo zaczął oddawać cześć fałszywym bożkom. Co robił
Bóg za każdym razem, kiedy coś takiego się działo? (Niech dzieci odpowiedzą.) Pozwolił
ludowi, który zamieszkiwał tę ziemię, na ucisk Izraelitów. Tym razem chodziło o Filistynów.
Ci mocni, potężni żołnierze oddający nabożną cześć bożkowi urodzaju, Dagonowi, byli teraz
źródłem wielu kłopotów dla Izraelitów. Nie wszyscy w Izraelu oddawali cześć fałszywym
bożkom. Manoach i jego żona oddawali cześć Bogu prawdziwemu.
Umieść żonę Manoacha (JD-41).
Żona Manoacha nie mogła mieć dzieci. W czasach biblijnych, a nawet w wielu częściach
świata w naszych czasach, jeśli kobieta nie może mieć dzieci, uważa, że jej życie jest
pozbawione celu. Manoachowi i jego żonie z powodu braku dzieci było bardzo przykro. (Bóg
nie powiedział nam, jak nazywała się żona Manoacha, dlatego mówimy o niej tylko jako o
jego żonie.)
Umieść anioła Pańskiego (JD-25).
Możesz sobie wyobrazić radość i zaskoczenie żony Manoacha, kiedy przyszedł do niej anioł
Pański i rzekł: „Oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz, porodzisz syna!”. Bóg
miał szczególny plan dla dziecka, które miało się urodzić Manoachowi i jego żonie. Dlatego
anioł udzielił im dokładnych zasad, których musieli przestrzegać. (Przeczytaj 4 Mojż. 6:1-21,
aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń wyznaczonych dla nazyrejczyka.)
„Brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie
nazyrejczykiem Bożym!” – powiedział anioł. Nazyrejczyk to człowiek szczególnie
poświęcony Bogu. Kiedy ludzie spotykali takiego człowieka, to po jego wyglądzie mogli
wiedzieć, że został on wybrany przez Boga do pełnienia szczególnego zadania.
„Twój syn jest tym, którego wybrał Bóg, aby wyzwolić Izraela z rąk Filistyńczyków!” –
powiedział do niej anioł. Zanim się urodził, Bóg wybrał jej syna do pełnienia tak szczególnej
roli.
Anioł, który przybył do żony Manoacha, przekazał jej szczegółowe zasady odnoszące się do
jej syna, ponieważ Bóg miał szczególny plan dla jego życia.
GPZ Jeśli Pan Jezus jest twoim Zbawicielem, Bóg ma dla ciebie także szczególne zadanie
do spełnienia. Jego plan jest dobry. (Przeczytaj: Jer. 29:11.) Bóg ma plan na wszystkie twoje
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dni – w sprawie twojej szkoły, miejsca pracy w przyszłości, zboru, do którego masz należeć.
On także ma plan odnośnie do tego, kim masz zostać w przyszłości. On chce, abyś był
podobny do Jego Syna, Pana Jezusa (Rzym. 8:29). Jeśli jesteś zbawiony, to Jego wielki plan
polega na tym, abyś myślał i postępował tak, jak Pan Jezus. To jest szczególne zadanie od
Boga dla ciebie, co jest jeszcze wspanialsze od tego, jaki plan Bóg miał dla Samsona.
Robienie wszystkiego na chwałę Bożą oznacza robienie wszystkiego tak, aby to podobało się
Bogu. Ludzie będą chwalić Boga za to, że jesteś takim właśnie człowiekiem. Poprzez rodzaj
twojego życia pokazuj, że wiesz, iż Bóg ma dla ciebie szczególne zadanie do wykonania.
Usuń anioła Pańskiego (JD-25) i umieść Manoacha (JD-42).
Żona Manoacha rozważała te wszystkie polecenia, o których powiedział jej anioł Pański, bo
to Bóg miał szczególny plan dla jej syna.
Żona Manoacha pośpieszyła z radosną wiadomością do swojego męża: „Przyszedł do mnie
mąż Boży, wygląd jego był jak anioła Bożego… nie zapytałam go, skąd jest, a on nie
powiedział mi swego imienia, tylko rzekł do mnie: Oto poczniesz i porodzisz syna; będzie
nazyrejczykiem Bożym”. (Przyśpiesz głos w celu wyrażenia zachwytu.)
Możesz sobie wyobrazić, jak zachwycony był Manoach, kiedy usłyszał tak wspaniałą
nowinę?! Jak myślisz, co zrobił? Biblia mówi, że najpierw pomodlił się. Poprosił Boga, aby
tego posłańca wysłał jeszcze raz, aby pouczył ich, jak mają to swoje dziecko wychowywać.
Czyż nie jest to wspaniałe, mieć takiego ojca!
Scena 2
Pewnego dnia, kiedy żona Manoacha pracowała na polu, anioł pojawił się znów. Prędko
pobiegła po swojego męża.
Umieść żonę Manoacha (JD-41), anioła Pańskiego (JD-25) i Manaocha (JD-42).
Manoach wiedział, że Bóg miał szczególny plan dla życia jego syna. Chciał więc dokładnie
wiedzieć, jakimi rodzicami on i jego żona powinni być według Bożego planu. Czy masz
wierzących rodziców, którzy modlą się o ciebie, abyś mógł poznać, jakie zadanie Bóg ma dla
twojego życia? To jest szczególne błogosławieństwo od Boga.
Scena 3
Umieść Samsona (JD-43).
Kiedy urodziło się ich dziecko, Manoach i jego żona nadali mu imię Samson. Modlili się i
obserwowali, jak wzrastał. Rosły mu włosy i całe ciało stawało się coraz mocniejsze. Lud
Izraela po jego wyglądzie mógł wiedzieć, że Bóg wybrał go do szczególnej roli.
Biblia mówi, że on rósł i Pan mu błogosławił. Być może, kiedy był nastolatkiem, Bóg zaczął
obdarzać go siłą, aby wyzwolić Izraela od Filistyńczyków, i aby był ich sędzią.
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Nie wiemy, kiedy Samson poznał Boga, ale wiemy, że wierzył w Boga (Hebr. 11:32). To
tylko wtedy, kiedy dojdziesz do poznania Boga poprzez zaufanie Jezusowi Chrystusowi jako
Zbawicielowi i Panu, uświadamiasz sobie fakt, że Bóg twoje życie zaplanował. Jego plany są
dobre i mądre. Jego planem jest, aby każdy chrześcijanin stawał się podobny do Pana Jezusa.
Nie stajesz się doskonały, Samson z pewnością doskonały nie był. Kiedy stajesz się
chrześcijaninem, Bóg Duch Święty przychodzi i zamieszkuje w tobie. On pomaga ci w
czynieniu rzeczy, które podobają się Bogu. Pomaga ci w twoim zachowaniu wobec rodziców,
pomaga ci w używaniu twojego języka. To wszystko jest częścią Bożego planu dla ciebie.
Jakież to ekscytujące, że możesz wiedzieć, że Bóg ma plan dla ciebie, ale jeśli jeszcze nie
jesteś zbawiony, będzie ci tego brakowało.
Samson miał wiarę w Boga i sądzę, że wiedział, iż Bóg chciał wyzwolić Izraelitów z rąk
Filistyńczyków.
Pewnego dnia Samson udał się do Timny (Timna. Pokaż to miasto na mapie.) i zobaczył tam
dziewczynę filistyńską. (Umieść dziewczynę filistyńską, JD-44.) Musiała to być tak zwana
miłość od pierwszego wejrzenia, ponieważ zaraz przyszedł do domu i oświadczył swoim
rodzicom, aby poczynili przygotowania tak, aby mógł ją poślubić. W tamtych czasach dzieci
nie dokonywały wyboru swoich partnerów życiowych. Robili to za nich ich rodzice. Izraelici
nie powinni byli żenić się z kimkolwiek, kto nie wierzył w prawdziwego i żywego Boga.
Dziewczyna ta dorastała wśród Filistyńczyków, którzy czcili boga urodzaju, Dagona. Ona nie
wierzyła w prawdziwego i żywego Boga.
Usuń dziewczynę filistyńską (JD-44) i umieść Manoacha (JD-42) i jego żonę (JD-41).
Rodzice Samsona wierzyli w prawdziwego i żywego Boga. Jak myślisz, jak mogli się poczuć,
kiedy usłyszeli, że Samson planuje poślubić dziewczynę spośród Filistyńczyków? Jestem
pewien, że było im bardzo przykro. Wiedzieli o tym, że Bóg ma szczególne zadanie, które
miał wykonać Samson, ich syn.
W jaki sposób Bóg byłby w stanie wypełnić cel, jaki wyznaczył Samsonowi, jeśli on
poślubiłby Filistynkę? Nie sądzę, żeby wtedy Samson myślał o Bożym planie dla swojego
życia. Myślał tylko o poślubieniu tej pięknej dziewczyny. Ale Bóg nie zapomniał o
szczególnym zadaniu, jaki miał dla Samsona.
GPZ To jest jedna z cudownych rzeczy, kiedy należy się do rodziny Bożej. Jeśli należysz
do Boga, to możesz być pewny, że Bóg chwilowo odstawia swoje plany na bok, jeśli
popełniasz wielki błąd albo grzeszysz przeciwko Niemu. Oczywiście, twój grzech psuje twoją
społeczność z Bogiem i musisz przyjść do Boga i przeprosić Go, ale Bóg nadal ma ten
szczególny plan, aby sprawić, byś postępował i myślał tak jak Pan Jezus. W Biblii czytamy te
cudowne słowa: „…Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia
Chrystusa Jezusa!” (Fil. 1:6). Bóg nie rezygnuje z ciebie, podobnie jak nie zrezygnował
wtedy z Samsona.
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Samson i jego rodzice wyruszyli do Timny. Po drodze Samson został zaatakowany przez
młodego lwa. Z jakiegoś powodu jego rodziców nie było w pobliżu, aby pomóc mu w takim
momencie, ale Bóg był z nim. Duch Pański udzielił mu siły, której potrzebował, aby
rozedrzeć lwa na dwoje swoimi mocnymi dłońmi. Samson nie powiedział o tym nikomu,
nawet swoim rodzicom.
Scena 4
Jakiś czas potem, kiedy Samson powracał, aby poślubić dziewczynę filistyńską, zatrzymał się
w miejscu, gdzie kiedyś zabił lwa. W jego szkielecie rój pszczół zbudował sobie gniazdo i
tam gromadził miód. Samson zanurzył obie dłonie w miodzie i karmił się tym miodem do
czasu swojego ślubu. Dał też miód swoim rodzicom, kiedy ich zobaczył, ale nie powiedział
im, skąd ten miód pochodził.
Umieść Samsona (JD-43), dziewczynę filistyńską (JD-44) i gości weselnych (JD-46).
W trakcie uczty weselnej oddano do dyspozycji Samsona 30 towarzyszy, którzy mieli mu
pomagać w organizacji uczty. Każdy na przyjęciu weselnym zanosił się śmiechem i bawił się
wyśmienicie. Samson postanowił zadać im zagadkę do rozwiązania. „Jeśli mi ją rozwiążecie
w ciągu siedmiu dni uczty weselnej i odgadniecie o co chodzi, dam wam trzydzieści szat
lnianych i trzydzieści szat świątecznych. Lecz jeżeli nie potraficie mi jej rozwiązać, to wy mi
dacie trzydzieści szat lnianych i trzydzieści szat świątecznych!” – tak powiedział im Samson.
Był całkiem pewien, że nie będą w stanie jego zagadki rozwiązać.
Czy pamiętacie o jaką zagadkę chodziło? Czy rozwiązaliście ją? Oto wasza ostatnia szansa.
(Poproś jedno z dzieci o przeczytanie tej zagadki z Biblii.)
Usuń Samsona (JD-43) i dziewczynę filistyńską (JD-44).
W ciągu trzech dni 30 mężczyzn próbowało rozwiązać zagadkę, ale bez rezultatu. Czwartego
dnia przyszli do żony Samsona i zastraszyli ją, że spalą ją i jej ojca na śmierć, jeśli nie uzyska
odpowiedzi od Samsona i im jej nie wyjawi. Naprawdę przyłożyli się porządnie do
rozwiązania tej zagadki!
Usuń gości weselnych (JD-46) i umieść Samsona (JD-43) oraz dziewczynę filistyńską (JD44).
Żona Samsona płakała i zawodziła przez całą resztę tego tygodnia: „Ty mnie tylko
nienawidzisz, a nie kochasz mnie; zadałeś zagadkę moim rodakom, ale mnie nie
powiedziałeś, co ona znaczy!” – tak nalegała na Samsona. Samson w końcu znużył się jej
naleganiem i ujawnił jej rozwiązanie zagadki.
Usuń wszystkie figury.
Dziewczyna pośpieszyła, aby podać odpowiedź oczekującym mężczyznom tak, aby czasem
nie wyrządzili krzywdy ani jej, ani jej rodzicom.
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Umieść Samsona (JD-43) i gości weselnych (JD-46).
Możesz sobie wyobrazić zadowolenie na twarzach Filistyńczyków, kiedy podeszli do
Samsona, aby przedłożyć mu rozwiązanie zagadki. Czekali z tym do ostatniej minuty, krótko
przed zachodem słońca siódmego dnia tak, aby Samson myślał, że nie będą w stanie zagadki
rozwiązać. „Co jest słodsze niż miód, a co mocniejsze niż lew!”.
Mężczyźni ci podali rozwiązanie zagadki. Chodziło, rzeczywiście, o miód we lwie. Samson
wiedział, że podstępem uzyskali odpowiedź od jego żony. Wpadł we wściekłość!
Teraz Samson znalazł powód, aby powalczyć z Filistyńczykami. Ogarnął go Duch Pański i
udzielił mu mocy, aby w innym mieście uśmiercić 30 Filistyńczyków. Zdarł szaty z każdego z
nich i przekazał je mężczyznom, którzy go oszukali, kiedy podali rozwiązanie zagadki.
Mężczyźni ci nie zdobyli tych szat uczciwie, i jeszcze 30 ich własnych ludzi musiało z tego
powodu umrzeć.
Jeśli Samson tak się rozgniewał, że uśmiercił 30 mężczyzn, pomyśl, jaka złość musiała go
ogarnąć z powodu czynu jego własnej żony! „Nie pozostanę tutaj!” – pomyślał Samson, kiedy
wracał do domu swoich rodziców. Ojciec jego żony był pewien, że Samson już nigdy nie
powróci i powiedział swojej córce, aby poślubiła przyjaciela Samsona. Tak też postąpiła.
Scena 5
W okresie żniwa pszenicznego Samson trochę złagodniał i udał się w odwiedziny do swojej
żony. Jego teść nie pozwolił mu wejść do domu, bo jego córka wyszła za mąż powtórnie. Jak
myślisz, jak mógł się czuć wtedy Samson?
Umieść lisy na polach (JD-47).
Samsona poniosła furia! W jakiś sposób nałapał 300 lisów i powiązał ich ogonami po parze.
Następnie umocował pochodnię i uwolnił lisy tak, aby biegały po dojrzałych polach pszenicy
należących do Filistyńczyków. Pola gotowe do żniwa szybko zajęły się ogniem i wszystko
spłonęło. Ogień rozprzestrzenił się na winnice i sady oliwne. Spaliło się wszystko.
Filistyńczycy nie byli w stanie ugasić ognia. Nie byli nawet w stanie zbliżyć się z powodu
gorącego żaru. Oczywiście, nie mieli żadnych zastępów strażackich, które mogliby wezwać
na pomoc. Całe ich zbiory w krótkim czasie uległy zniszczeniu!
Usuń lisy na polach (JD-47).
Jak myślisz, jak czuli się w związku z tym wydarzeniem Filistyńczycy? „Jak możemy na nim
się teraz zemścić?” – musieli pytać jeden drugiego. Byli tak rozgniewani, że zamordowali
żonę Samsona i jej ojca.
Wtedy Samson postanowił zabić jeszcze więcej Filiostyńczyków. Udał się do Etan i tam
przebywał w pieczarze. Tymczasem Filistyńczycy zgromadzili swoją armię i wyruszyli na
ziemię judzką, aby schwytać i zabić Samsona.
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Umieść Judejczyków (JD-31) i nałóż na Samsona powrozy (JD-48).
Bojąc się o swoje życie, Judejczycy odnaleźli Samsona, związali go dwoma nowymi
powrozami i przekazali w ręce Filistyńczyków. Samson zgodził się na to pod warunkiem, że
oni sami na niego nie podniosą ręki.
Umieść biegnących Filistyńczyków (JD-49).
Filistyńczycy ujrzeli nadchodzącego Samsona, podbiegli do niego, wydając z siebie
złowrogie okrzyki wojenne. Co teraz zrobi Samson?
Duch Pański udzielił Samsonowi wielkiej mocy. Kiedy rozparł się, opasany powrozami, one
upadły na ziemię tak, jakby zostały nadpalone. Samson szybko rozejrzał się dookoła za
czymś, co mogłoby stać się narzędziem walki.
Usuń powrozy (JD-48) i umieść szczękę (JD-50).
Świeża szczęka osła leżała w pobliżu. Uniósł ją i zaczął nią wywijać. Tam i z powrotem
wymachiwał tą szczęką, uderzając nią Filistyńczyków. Zanim się zorientowali, Samson, przy
pomocy szczęki osła, zabił 1000 Filistyńczyków!
Samson rozpoczął usuwanie Filistyńczyków. To była część szczególnego planu Boga, który
miał wykonać Samson.
Izraelici czekali na kogoś takiego jak Samson. Doszli do wniosku, że Bóg wybrał Samsona,
aby wyzwalać ich z ręki Filistyńczykow i że on miał być ich sędzią.
Samson sądził Izrael przez 20 lat. Czasem podejmował trafne decyzje. Czasem szedł własną
drogą. Nie był doskonałym wodzem, ale Bóg nadal posługiwał się nim w okazywaniu władzy
nad Filistyńczykami. Samson był częścią Bożego planu dla Izraela.
GPZ Jest w tym coś niezwykłego i ekscytującego, że możemy stać się częścią Bożego
planu. Bóg jest tak wielki, potężny i mądry, a jego plany obejmują także ciebie, jeśli jesteś
zbawiony. Jego planem dla ciebie jest to, abyś był coraz bardziej podobny do Pana Jezusa.
Duch Święty, który w tobie mieszka, pomaga ci w tym, abyś właśnie stawał się coraz bardziej
podobny do Pana Jezusa. Oczywiście, Bóg ma także plany dotyczące twojej przyszłości.
Kiedy masz podjąć jakąś decyzję, poproś Boga, aby pomógł ci postępować według Jego woli.
GPN Pierwszym krokiem w odnalezieniu celu, jaki Bóg ma dla twojego życia jest
odwrócenie się od grzechu i zaufanie Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi. Kiedy tak
postąpisz, to Biblia mówi, że jesteś „w Chrystusie!”. (Przeczytaj: 2 Kor. 5:17.) „Tak więc,
jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem”. Będziesz nowym, innym człowiekiem,
który zapragnie żyć dla Boga. Na tym polega Boży plan. Czy nie zechcesz teraz zaufać
Jezusowi Chrystusowi, wierząc, że On umarł za ciebie? Powiedz Mu, że chcesz, aby Jego
plany realizowały się w twoim życiu.
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Gra powtórkowa
Gdzie znajduje się skarb?
Narysuj poniższą tabelkę.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

To nie jest gra zespołowa. Kiedy dziecko odpowie na pytanie, w miejscu, gdzie znajduje się
skarb, na przykład pod 8, zadajesz mu pytanie wypisane na kartce. Kontynuuj aż wykorzystasz
wszystkie pytania. Potem otwórz kopertę, w której jest napisane, gdzie został ukryty skarb.
Dziecko, które trafiło w to miejsce, otrzymuje nagrodę.

Pytania powtórkowe
1. W jaki sposób zostało obwieszczone narodzenie Samsona? (Przez anioła.)
2. Jakie szczególne zadanie dla Samsona przewidział Bóg? (Rozpoczęcie wyzwalania
Izraela z rąk Filistyńczyków i pozostanie sędzią ludu.)
3. Jakie szczególne zadanie wyznaczył Bóg każdemu chrześcijaninowi? (Aby stawać się
coraz bardziej podobnym do Pana Jezusa.)
4. Dlaczego każdy, kto popatrzył na Samsona, wiedział, że był on nazyrejczykiem?
(Nosił długie włosy.)
5. Kiedy rozpoczynasz odkrywanie Bożego planu dla siebie? (W momencie, kiedy
zaufałeś Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi.)
6. Jaką zagadką Samson zaskoczył Filistyńczyków? („Z pożeracza wyszedł żer, a z
mocnego wyszła słodycz”.)
7. Dlaczego popełnione przez Samsona błędy nie przekreśliły Bożych planów? (Bóg jest
potężny i mądry.)
8. Co Samson zrobił przy użyciu szczęki osła? (Zabił 1000 Filistyńczyków.)
9. Co powinni robić chrześcijanie, planując zawód, jaki chcą wykonywać w przyszłości?
(Prosić Boga, aby ich prowadził.)
10. Powtórz wiersz z Fil. 1:6. („…Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił
aż do dnia Chrystusa Jezusa”.)
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Lekcja 6
Samson i Dalila.
Fragment Biblii dla nauczyciela
Sędz. 16:4-31

Główna prawda
Grzeszne kroki odprowadzają od Boga.

Zastosowanie
Zbawione: Powróć do Boga, wyznając Mu swój grzech!

Wiersz pamięciowy
„Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew
Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1 Jana 1:7).

Pomoce wizualne
 Zestaw ilustracji: 6-1; 6-2; 6-3; 6-4; 6-5 i 6-6.
albo
 Flanelograf; figury: JD-43; JD-48; JD-49; JD-51; JD-52; JD-53a. JD-53b; JD-54; JD55; JD-56; JD-57; JD-58; JD-59a; JD-59b; JD-60 i JD-61.
oraz
Przygotuj znaki stóp z napisami: „najpierw ja”, „złe towarzystwo”, „kłamstwo” i
„nieposłuszeństwo”.
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Zarys lekcji
Wstęp
Znaki stóp.

GP

Przebieg wydarzeń
1. Samson zakochuje się w Dalili.
2. Dalila, przekupiona pieniędzmi, usiłuje odkryć tajemnicę siły Samsona. GPZ
3. Samson mówi Dalili o:
- ścięgnach,
- nowych powrozach,

GPZ

- przywiązaniu włosów do krosna.
4. Samson ujawnia tajemnicę: ścięcie włosów.

GPZ

5. Dalila ścina Samsonowi włosy.
6. Samson zostaje schwytany przez Filistyńczyków.
7. Oślepiony Samson pracuje przy mieleniu zboża.

GPZ

8. Samson zostaje wyprowadzony na pośmiewisko.
9. Samson stoi pomiędzy dwoma filarami.
10. Samson modli się.
Punkt kulminacyjny
11. Samson rozpiera ramiona, po świątyni zostają gruzy.
Zakończenie
Samson ginie wraz z wszystkimi Filistyńczykami.

GPZ
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Lekcja
Umieść na podłodze kilka znaków stóp (bez słów) skierowanych od siebie. Poproś jakieś
dziecko, aby podeszło, postawiło stopy na tych znakach w kierunku, w którym one prowadzą.
„Znaki stóp odprowadzają cię coraz bardziej ode mnie, prawda?”.
GPZ Samson zrobił kilka kroków, które odprowadziły go od Boga. Oto jeden z nich.
(Podnieś napis: „najpierw ja”.) Czy przypominasz sobie wydarzenie, kiedy Samson chciał
robić coś po swojemu? Tak, kiedy zechciał poślubić dziewczynę filistyńską, mimo że jego
ojciec mu to odradzał. Kiedy jesteś chrześcijaninem i postępujesz samolubnie, to odprowadza
cię od Boga. To jest grzech i on psuje twoją przyjaźń z Bogiem. Coś takiego działo się w
życiu Samsona.
Scena 1
Co jeszcze wydarzyło się w życiu Samsona? Zakochał się znów. Tym razem w pięknej
kobiecie, która mieszkała wśród Filistyńczyków. Nazywała się Dalila.
Umieść Samsona (JD-43) i Dalilę (JD-51).
Książęta filistyńscy nienawidzili Samsona za to wszystko, co im robił. (Prawdopodobnie było
pięciu przywódców, ponieważ było pięć głównych miast filistyńskich.) Kiedy dowiedzieli się,
że Samson zakochał się w Dalili, byli zachwyceni. To do niej podeszli z chytrym planem.
Umieść pieniądze (JD-52).
„Dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła… My zaś damy ci każdy po tysiąc sto
srebrników!” – tak podeszli Dalilę. Na nasze pieniądze byłyby to tysiące złotych – i to stało
się ponętną pokusą dla Dalili. Biblia nie mówi, czy ona naprawdę kochała Samsona.
Scena 2
Umieść łysego Samsona (JD-53a), nakładając włosy (JD-53b) na jego głowę i siedzącą Dalilę
(JD-54).
Następnym razem, kiedy Samson przyszedł w odwiedziny do Dalili, sprowadziła
Filistyńczyków i ukryła ich w swojej komórce – byli przygotowani, by schwytać Samsona,
gdy tylko wyjawi tajemnicę swojej siły.
„Powiedzże mi, w czym tkwi twoja wielka siła i jakim sposobem by cię związać i pokonać?”
– słodko przemawiała do uszu Samsona.
Samson powinien wyczuć podstęp, musiało jej o coś chodzić, skoro zadała takie pytanie;
przecież mieszkała na terytorium wroga i Filistyńczycy niczego tak bardzo nie pragnęli, jak
odkryć sposób osłabienia go, by móc go schwytać. Mogło mu się to wydawać dziwne,
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dlaczego ta kobieta zadaje takie pytanie. Ale Samson nie miał bladego pojęcia, co tak
naprawdę nad nim wisiało. Zrobił następny krok od Boga – wybrał złe towarzystwo. (Umieść
taki znak stopy na tablicy.) Kiedy wpadniesz w złe towarzystwo, robisz złe rzeczy, których
normalnie byś nie robił.
GPZ Podobnie było z Jurkiem. Był chrześcijaninem, ale kiedy zmienił szkołę, zaczął
zadawać się z miejscowymi łobuzami. Wypisywali graffiti na ścianach, niektóre z nich były
dość niesmaczne. Pewnego wieczora jeden z nich przyniósł narkotyki i wszyscy je
kosztowali. Jurek także zaczął używać brzydkich słów. Przestał chodzić na klub biblijny,
gdzie kiedyś zaufał Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi. Trwało to długie miesiące,
zanim Jurek powrócił do Boga i przeprosił Go, że doprowadził do takiego bałaganu w swoim
życiu. Bóg przebaczył mu, ponieważ Jego obietnica mówi tak: „Jeśli wyznajemy grzechy
swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej
nieprawości” (1 Jana 1:9). Jurek przekonał się na podstawie swoich własnych przeżyć, że złe
towarzystwo odprowadza nas od Boga, podobnie jak to działo się w życiu Samsona.
Jak zareaguje Samson? Dla Samsona to wyglądało jak zabawa. Wymyślił taką odpowiedź:
„Gdyby mnie związano siedmiu świeżymi ścięgnami, osłabnę i stanę się jak każdy inny
człowiek”. Takie ścięgna wyrabiano z jelit zwierzęcych i niełatwo było je zerwać, szczególnie
kiedy były świeże i mokre.
Samson wobec Dalili posłużył się kłamstwem, może tylko tak dla żartu, ale było to kłamstwo.
Samson urządził sobie niebezpieczną zabawę.
Umieść ścięgno (JD-55) na Samsonie.
Prawdopodobnie kiedy Samson spał, książęta filistyńscy dostarczyli Dalili ścięgna i ona go
nimi związała. Ostrożnie i cichutko obwinęła nimi jego silne ciało. W jej komórce byli ukryci
mężczyźni gotowi ujarzmić go, więc Dalila zawołała do Samsona: „Filistyni nad tobą,
Samsonie!”.
Usuń ścięgna (JD-55).
Samson rozerwał ścięgna tak, jakby to były jakieś nici. Tajemnica jego siły nie została
ujawniona i w wyniku tego Filistyńczycy nie wypadli ze swojej kryjówki w komórce.
Dalila pretensjonalnie zarzucała Samsonowi: „Oto oszukałeś mnie i okłamałeś, lecz teraz
powiedz mi naprawdę, czym można cię związać?”.
Samson wymyślił następną historię. Mamy zapisaną ją w Biblii: „Jeśliby mnie związano
nowymi powrozami, którymi jeszcze nie wykonano żadnej roboty, osłabnę i stanę się jak
każdy inny człowiek” (Sędz. 16:11). Nowe kłamstwo!
Umieść powrozy (JD-46) na Samsonie.
Jak Bóg postrzega kłamstwo? Posłuchajcie słów Biblii na ten temat. (Przeczytaj: Przyp. Sal.
6:16-17.)
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GPZ Tak, Pan nienawidzi kłamstwa. Z pewnością kłamstwo to krok odprowadzający od
Boga.
(Umieść stopę z napisem: „kłamstwo”.) Wierzący chłopcze, wierząca dziewczynko, czy nie
posługiwaliście się kłamstwem? Jeśli tak, to twoja „bliskość” z Bogiem została naruszona.
Kiedy robisz coś, co naprawdę nie podoba się twojej mamie lub twojemu tacie, atmosfera
pomiędzy nimi a tobą staje się napięta i gęsta. Nie wyrzucają cię z tego powodu z rodziny, ale
chcą, abyś za swoje postępowanie przeprosił. Podobnie ma się sprawa z Panem Bogiem. Nie
pozwól, aby kłamstwa psuły więź z twoim Ojcem w niebie. Kłamstwo nie podoba się Bogu,
podobnie też nie podobały się Bogu kłamstwa Samsona.
Teraz już Filistyńczycy powinni wiedzieć na pewno, że Samson nie mówi prawdy. Skąd
wiemy, że nowe powrozy nie ujarzmią Samsona? Tak, Judejczycy tego już próbowali!
Dalila obwiązała Samsona nowymi powrozami i zawołała: „Filistyńczycy nad tobą,
Samsonie!” (Sędz. 16:12).
Usuń powrozy (JD-48).
Samson naprężył swoje ramiona i powrozy porwały się na kawałki jak nici; Filistyńczycy
znów pozostali w kryjówce.
Dalila nie zniechęcała się łatwo. Chciała zdobyć obiecane pieniądze i dlatego nie
rezygnowała. Tym razem, kiedy go prosiła, Samson oświadczył jej (przeczytaj: Sędz. 16:13b):
„Jeślibyś wplotła siedem kędziorów włosów mojej głowy do przędziwa twojego krosna i
przybiłabyś to kołkiem do ściany, to osłabnę i będę jak każdy inny człowiek”.
W tamtych czasach nie było fabryk, gdzie ludzie mogliby szyć ubrania. (Umieść krosno –
figurę JD-56.) Kobiety tkały płótno na takim krośnie ręcznie. Dalila ostrożnie chwyciła włosy
Samsona. Były one tak długie, że zapuścił sobie siedem gęstych loków. Uchwyciła każdy z
nich i przywiązała do przędziwa krosna. To wszystko było dla Samsona dobrą zabawą, bo
wnet głęboko zasnął. Niebezpiecznie zbliżył się do ujawnienia prawdy o tajemnicy swojej
siły.
Dalila wbiła poprzez jego włosy kołek do krosna tak, aby były napięte. „Filistyńczycy nad
tobą, Samsonie!”. Samson przebudził się i podskoczył. Jak myślisz, co stało się z krosnem?
Podskoczyło razem z nim i prawdopodobnie rozpadło się na kawałki! Jak myślisz, co zrobili
Filistyńczycy? Pozostali w swojej kryjówce!
Usuń krosno (JD-56) i siedzącą Dalilę (JD-54).
„Jak możesz mówić: Kocham cię, skoro sercem nie jesteś przy mnie? Oto już trzy razy
okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi twoja wielka siła” (Sędz. 16:15). Dzień po
dniu Dalila nalegała i naprzykrzała się Samsonowi, aż życie mu obrzydło. Samsonowi
wydawało się, że już dłużej tego nie wytrzyma, i dlatego w końcu zdradził jej swoją
tajemnicę. (Przeczytaj: Sędz. 16:17.) „Brzytwa nie przeszła jeszcze po mojej głowie, gdyż
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jestem nazarejczykiem Bożym od mego urodzenia; jeśliby mnie ogolono, odeszłaby mnie
moja siła i osłabłbym i stałbym się jak każdy inny człowiek”. Samson doskonale wiedział, że
nie powinien jej o tym powiedzieć. Bóg udzielił mu tej nadzwyczajnej siły, aby pomóc
Izraelitom w walce przeciwko Filistyńczykom. Wiedział, że Dalila przekaże tę ważną
informację dalej. Zapewne był to krok nieposłuszeństwa.
(Umieść znak stopy z napisem: „nieposłuszeństwo”.)
GPZ Chrześcijanie także potrafią być nieposłuszni. Czy nie żywisz urazy do kogoś? Inna
dziewczyna zdobyła nagrodę, której ty się spodziewałaś i w wyniku tego przestałaś się z nią
przyjaźnić. Albo jakiś chłopak kopnął w twój rower i trochę go uszkodził. Przeprosił cię, co
prawda, ale chowasz do niego odtąd urazę. Bóg mówi: „Miłuj bliźniego, jak siebie samego!”.
Tego typu reakcje są nieposłuszeństwem, są krokiem oddalającym od Boga. Jeśli będziesz
nadal żywił te urazy w swoim sercu, sprawy między tobą a Bogiem nie będą układały się
właściwie.
Samsonowi nie było przykro. Głęboko zasnął na kolanach Dalili. Dalila (zastąp figurę JD-51
figurą JD-54) wiedziała, że teraz wyjawił jej prawdę. Wiedziała, że Filistyńczycy czyhali na
Samsona i byli gotowi przekazać jej obiecane pieniądze. Dalila ze spokojem wezwała
człowieka, który ściął wszystkie siedem loków Samsona. Za każdym razem, kiedy odpadał na
ziemię kolejny lok, Samsona opuszczała także darowana mu przez Boga siła. Kiedy został
całkowicie pozbawiony włosów, jednocześnie został pozbawiony siły. Bóg rozkazał, żeby
jego włosy nigdy nie były ścinane.
(Usuń włosy Samsona JD-53b).
Samson leżał teraz bezbronny, nawet jeszcze o tym nie wiedząc. Głęboko zapadł w sen do
czasu, kiedy znów obudziła go Dalila: „Filistyńczycy nad tobą, Samsonie!”.
Umieść Filistyńczyków (JD-49) i stojącego Samsona (JD-53a).
Samson nie objawiał troski. Myślał: „Wyrwę się jak za każdym razem i otrząsnę się!”. Ale,
posłuchajcie słów z Biblii (przeczytaj: Sędz. 16:20b): „Nie wiedział jednak, że Pan odstąpił
od niego”.
Filistyńczycy wyskoczyli z ukrycia, nabrali odwagi, bo stwierdzili, że Samson był już
osłabiony. Schwytali go, wyłupili mu oczy i wywieźli jako więźnia do Gazy.
Scena 3
Umieść Samsona mielącego zboże przy żarnach (JD-57).
W Gazie Filistyńczycy zmusili Samsona do mielenia zboża przy żarnach. Dzień po dniu
musiał obracać oś koła. Ślepy, bezbronny Samson przez cały rok wykonywał pracę, którą
zwykle wykonywały kobiety. W tamtych czasach było to najbardziej upokarzające zajęcie dla
mężczyzny. To wszystko stało się w wyniku kroków, jakie poczynił Samson, a które
odprowadzały go od Boga. Kiedy chrześcijanie postępują po swojemu, zamiast po Bożemu,
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prowadzi to ich do kłopotów. Może tutaj jest chrześcijanin, który czuje, że odszedł kilka
kroków od Boga i jest mu z tego powodu bardzo, bardzo przykro. Jeśli to jesteś ty, czy nie
zechcesz przyjść do Boga i Mu o tym powiedzieć? Pamiętaj o tej cudownej obietnicy: „Jeśli
wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści
nas od wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9). Bóg będzie ci pomagał w unikaniu takich kroków.
Nie chodź drogami nieposłuszeństwa. Nasz wiersz mówi nam o właściwych krokach, które
trzeba stawiać (1 Jana 1:7).
Samsonowi na krótko podobało się to jego grzeszne i głupie postępowanie, ale to się
skończyło. Miał teraz sporo czasu, aby to wszystko przemyśleć i jestem pewien, że doszedł do
wniosku, że był głupi i nieposłuszny. Ale dzień po dniu coś się działo z jego włosami. Po
prostu odrastały.
Scena 4
Umieść Filistyńczyków w świątyni (JD-58), filary (JD-59a i JD-59b) i Dagona (JD-60).(
Świątynia była długim pomieszczeniem, w którym znajdowały się dwa główne filary w samym
środku, i to one podtrzymywały dach świątyni.)
Książęta filistyńscy byli z siebie dumni, bo pojmali Samsona. Z upodobaniem przyglądali się
swojemu bezbronnemu więźniowi. Oczywiście, uważali przy tym, że to ich bóg, Dagon,
zapewnił im to zwycięstwo nad Samsonem. „Lud, oglądając go, wielbił swego boga w
słowach: Wydał nasz bóg w nasze ręce naszego wroga, tego, który pustoszył naszą ziemię, i
który wielu naszych ubił” (Sędz. 16:24).
Wtem ktoś wpadł na niesamowity pomysł. Szybko rozniosło się to wśród tłumu:
„Sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia!” (Sędz. 16:25) – wykrzykiwali.
Czy możesz sobie wyobrazić, jak pobiegli, aby przyprowadzić Samsona. Ponad 3000
mężczyzn i kobiet na dachu wskazywało na niego i naśmiewało się z Samsona. Ważniejsi
książęta znajdowali się na dole, gdzie mogli schronić się przed słońcem. Z nienawiścią
spoglądali na Samsona i wyśmiewając, przeklinali go. Samson poprosił chłopca, aby go
poprowadził, i tak podprowadził go pod filary, aby mógł się o nie wesprzeć.
Wszechogarniający śmiech wciąż przeszywał powietrze. Samson miał tego wszystkiego dość.
Zawołał do Boga (przeczytaj: Sędz. 16:28): „Panie, Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie
jeszcze ten raz, Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach choćby za jedno z dwojga
moich oczu”. Samson wiedział, że potrzebował Boga. Zaufał Bogu i Bóg go nie zawiódł.
Umieść Samsona opierającego się o dwa filary (JD-61).
Samson doszedł do dwóch głównych filarów, które podtrzymywały całą świątynię. Oparł się
o nie, o jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką i tak stojąc, zawołał: „Niech zginę
razem z Filistyńczykami!” (Sędz. 16:30a).
Przedstaw scenę łamiących się filarów.
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Samson zaparł się z całej siły i dom upadł na książęta i na cały lud, który w nim się znajdował
(Sędz. 16:30b). Pył osiadł. Nikt nie pozostał przy życiu. W momencie swojej śmierci Samson
uśmiercił więcej Filistyńczyków niż w ciągu całego swojego życia.
GPZ Bóg posługiwał się Samsonem przez całe jego życie, mimo jego upadków. Możemy
zauważyć, jak łaskawy, cierpliwy i pełen miłości jest Bóg w postępowaniu ze swoim ludem,
który czasem decyduje się na głupie i grzeszne kroki, odchodząc od Boga. Bóg jest taki sam
dla ciebie. Ciągle powracaj do Niego, kiedy poczynisz kroki w niewłaściwym kierunku.
Zaufaj Jego obietnicy, że odpuści twój grzech. Będzie tobą się posługiwał, On też będzie
realizował swoje plany dla ciebie tak, jak to robił w przypadku Samsona, ostatniego sędziego
Izraela.
Prace ręczne
Przygotuj tekturowe „znaki stóp” dla dzieci. Mogą na takiej stopie wypisać krok, jaki oddalił
ich od Boga. Kiedy wyznają swój grzech Bogu, mogą odwrócić stopy w przeciwnym kierunku
i wtedy napis zostaje usunięty.
Pytania powtórkowe
1. W kim zakochał się Samson? (W Dalili.)
2. Dlaczego postępowanie Samsona z Dalilą było głupie i niebezpieczne? (Filistyńczycy
posłużyli się nią, aby odkryć tajemnicę siły Samsona.)
3. Dalila była złą partnerką dla Samsona i uwiodła go, by oddalił się od Boga. Co to
było? (Kłamstwo.)
4. Jaki stosunek do kłamstwa ma Bóg? (Nienawidzi kłamstwa.)
5. Opowiedz o jednym z trzech nieudanych sposobów ujarzmienia Samsona przez
Filistyńczyków. (Związali go ścięgnami; związali go nowym powrozem; przywiązali
jego włosy do krosna.)
6. W końcu Samson ujawnił Dalili tajemnicę swojej siły. W czym ona tkwiła? (W jego
długich włosach.)
7. Jaki krok, na który zdecydował się Samson, oddalił go od Boga? (Nieposłuszeństwo.)
8. Jak wielu ludzi na świecie zdobyło się na taki sam krok? (Wszyscy.)
9. Co Filistyńczycy zrobili z Samsonem, kiedy go nareszcie pojmali? (Wyłupili mu oczy
i wrzucili do więzienia.)
10. Co powinien zrobić chrześcijanin, kiedy uświadomi sobie, że dopuścił się grzechu?
(Powinien wyznać swój grzech Bogu.)
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11. Jaką krzywdę grzech wyrządza w życiu chrześcijanina? (Niszczy jego przyjaźń z
Bogiem.)
12. Jak zakończyło się życie Samsona? (Spowodował upadek świątyni Dagona i zmarł
razem z Filistyńczykami, którzy znajdowali się w środku.)

Prezentacja ewangelii
Całe zastosowanie w tej lekcji zostało poświęcone dzieciom zbawionym, i może dlatego
zechcesz włączyć jeszcze poniższą prezentację w swój program.
Dzisiaj będziemy się uczyć o „OWW”.
(Nauczycielu, idź w jakimś kierunku, zatrzymaj się i idź w kierunku przeciwnym.)
Co zrobiłem przed chwilą rozpoczyna się od litery „O”. To jest „odwrót”. „O” to „odwrót”.
Od swojego urodzenia szedłeś w złym kierunku, od Boga. Wielu ludziom podoba się takie
życie i nie chcą zawracać. Ale, jeśli chcesz być zbawiony od grzechu, musisz wyrazić chęć
odwrócenia się od swojego grzechu i musisz iść w kierunku przeciwnym (Dz. Ap. 3:19).
Pierwsze „W” oznacza „wierzyć”. Jezus Chrystus, Syn Boży, umarł za twój grzech. Został
przybity do krzyża, w ten sposób Bóg ukarał Go za grzech świata. On umarł, ale powstał z
martwych. Może wiesz o tym wszystkim, ale czy uwierzyłeś w Niego? Aby być zbawionym,
musisz zaufać Jezusowi Chrystusowi, aby cię zbawił. Biblia mówi: „Uwierz w Pana Jezusa, a
będziesz zbawiony!” (Dz. Ap. 16:31). Jeżeli tego naprawdę pragniesz, ale masz jeszcze jakieś
pytania i chciałbyś ze mną porozmawiać o nich, proszę, pozostań na swoim miejscu po
spotkaniu i w ten sposób będę wiedzieć, że chcesz ze mną porozmawiać.
Aleksander zaufał Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, ale ponieważ był chłopcem
nieśmiałym, nikomu o tym nie powiedział. Pewnego dnia jego kolega, Jacek zaprosił go na
łódkę w niedzielę rano.
─ Wybacz – powiedział Aleksander – ale pójdę wtedy do zboru.
─ Co? – zapytał z niedowierzaniem Jacek. – Ty chodzisz do zboru? Nie mogę sobie
wyobrazić czegoś bardziej nudnego.
─ A ja lubię chodzić do zboru – wyjaśnił spokojnie Aleksander – szczególnie, od kiedy Pan
Jezus mnie zbawił, jestem teraz chrześcijaninem.
─ Och – wykrztusił Jacek – strata czasu i nonsens!
Ale Aleksander czuł się bardzo „w porządku”, że mógł o tym powiedzieć Jackowi. Był
posłuszny drugiej literze „W”. Posłuchaj tych słów z Biblii i powiedz mi, co oznacza to
drugie „W”. (Przeczytaj: Rzym. 10:9.) Chodzi o to, aby „wyznać”, swoimi ustami musimy
wyznawać Pana Jezusa. Nie możemy w tajemnicy utrzymywać faktu, że dostąpiliśmy
54

zbawienia. Może zrobiłeś krok „O” i pierwsze „W”, ale jeszcze nie to drugie „W”. Dlaczego
nie miałbyś powiedzieć mi o tym, zanim pójdziesz do domu, że Pan Jezus jest twoim
Zbawicielem?
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