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Wstêp
Nauczanie prawdy biblijnej
Jako nauczyciele nie spe³niamy naszej odpowiedzialnoœci je¿eli ograniczamy siê tylko do opowiadania dzieciom historii biblijnych. Istotne jest, aby dzieci uczy³y siê prawd z historii, które zosta³y spisane w celu nauczenia nas, a nastêpnie abyœmy podjêli nastêpny krok i ukazali znaczenie danej prawdy w ich codziennym ¿yciu. Oczywiœcie podczas jednej lekcji nie jesteœmy w stanie przedstawiæ ca³ego nauczania zawartego w danej
historii, dlatego w ka¿dej lekcji obrano jedn¹ g³ówn¹ prawdê. Nauczanie g³ównej prawdy zosta³o wplecione
w opowiadanie i aby u³atwiæ ci przygotowanie, nauczanie zaznaczono jako GP. Oznaczono j¹ tak¿e na planie
lekcji. Zauwa¿ysz tak¿e, ¿e g³ówne prawdy s¹ oznaczone liter¹ N lub Z — by wskazaæ, do jakiej grupy dzieci prawda jest zastosowana — do nie zbawionych, czy do zbawionych. W tekœcie jest to wyraŸnie widoczne
dziêki takim wyra¿eniom, jak: „Je¿eli nie poprosi³eœ Pana Jezusa, aby przebaczy³ twoje grzechy...” lub „Wierz¹ce dziecko...”. Zastosowanie prawdy zosta³o zaznaczone t³ustym drukiem. Byæ mo¿e uznasz za konieczne
zmieniæ je, aby lepiej pasowa³o do dzieci, których nauczasz. Wa¿ne jest, aby S³owo Bo¿e zosta³o zastosowane do ich ¿ycia.

Zaoferuj swoj¹ pomoc
Kiedy g³osisz przes³anie Ewangelii, znajd¹ siê dzieci, które odpowiedz¹ na nie niezale¿nie. Mog¹, ale nie musz¹ powiedzieæ ci, ¿e zaufa³y Panu Jezusowi Chrystusowi jako swemu osobistemu Zbawicielowi w póŸniejszym czasie. Na pewno znajd¹ siê te¿ inne dzieci, które potrzebuj¹ pomocy. Mog¹ mieæ pytania, mog¹ oczekiwaæ pomocy lub zachêty, by wiedzieæ co powiedzieæ. Kiedy nauczasz zbawione dzieci mo¿e zdarzyæ siê,
¿e bêd¹ potrzebowaæ porady w trudnej sytuacji lub wyjaœnienia na temat tego w jaki sposób dana lekcja mo¿e byæ zastosowana w ich codziennym ¿yciu. Byæ mo¿e nie wiedz¹ o tym, co Biblia mówi, ¿e powinni uczyniæ; byæ mo¿e chc¹ siê podzieliæ problemami, abyœ modli³ siê za nich, zw³aszcza je¿eli jesteœ jedyn¹ wierz¹c¹ osob¹, do której maj¹ zaufanie. Z tych powodów istotne jest, aby dzieci wiedzia³y, ¿e mog¹ z tob¹ porozmawiaæ. Wa¿ne jest te¿, aby wiedzia³y kiedy i gdzie przyjœæ, gdy zechc¹ z tob¹ porozmawiaæ. I wreszcie bardzo wa¿ne jest, aby dzieci nie zbawione nie myli³y przyjœcia do Pana Jezusa z przyjœciem do ciebie.
W ¿adnym przypadku nie powinieneœ zachêcaæ do rozmowy i jednoczeœnie wyg³aszaæ zaproszenia ewangelizacyjnego. Dzieci nie mog¹ odnieœæ wra¿enia, ¿e aby przyjœæ do Chrystusa musz¹ najpierw przyjœæ do ciebie lub, ¿e s¹ zbawione dziêki temu, ¿e czekaj¹ na rozmowê z tob¹.

Przyk³ad do zastosowania z dzieæmi nie zbawionymi
„Czy naprawdê chcesz ¿yæ dla Pana Jezusa, ale nie wiesz jak przyjœæ do Niego? Z przyjemnoœci¹ wyt³umaczê ci to na podstawie Biblii. PrzyjdŸ i spotkaj siê ze mn¹! Bêdê sta³ ko³o tego drzewa, kiedy spotkanie siê
skoñczy. Pamiêtaj, ja nie mogê przebaczyæ twoich grzechów. Tylko Pan Jezus Chrystus mo¿e to zrobiæ, ale
chêtnie pomogê ci zrozumieæ lepiej w jaki sposób mo¿esz spotkaæ siê ze Zbawicielem. PrzyjdŸ i usi¹dŸ ze
mn¹ pod tym drzewem.”

Przyk³ad do zastosowania z dzieæmi zbawionymi
„Je¿eli zaufa³eœ Panu Jezusowi jako swemu Zbawicielowi, a nigdy mi o tym nie powiedzia³eœ, proszê opowiedz mi o tym. Bêdê sta³ obok pianina po zakoñczeniu spotkania. Chcia³bym siê dowiedzieæ czy ty tak¿e
zaufa³eœ Panu Jezusowi jako swemu Zbawicielowi i Panu, abym móg³ modliæ siê za ciebie, a mo¿e nawet pomóc ci.”

Wiersz biblijny
Do ka¿dej lekcji proponowany jest wiersz biblijny do nauczenia dzieci. Je¿eli nauczasz serii lekcji przez piêæ
tygodni, radzê wybraæ dwa lub trzy wersety i nauczyæ ich gruntownie, aby dzieci je zapamiêta³y. Jeœli próbujesz nauczyæ wszystkich piêciu, dzieci tak naprawdê nie bêd¹ zna³y dobrze ¿adnego z nich.
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Przegl¹d
Lekcja

G³ówna
prawda

Zastosowanie

Wiersz biblijny

Pan jest najlepszym pomocnikiem jakiego
mo¿na mieæ

Dzieci nie zbawione: Zanim
„Nie bój siê, bom ja z tob¹, nie lêpoznasz Boga jako swego Pokaj siê, bom Ja Bogiem twoim!
mocnika musisz byæ zbawiony
Dzieci zbawione: Proœ o Bo¿¹
Wzmocniê ciê, a dam ci pomoc...”
pomoc w ka¿dej sytuacji i dziêkuj
Iz. 41,10
Mu za ni¹

2. Joasz
2 Kron. 22,1024,27 2 Król.
11,8-12

Zapo¿yczona
wiara

„... a obecne ¿ycie moje w ciele
Dzieci nie zbawione: Upewnij siê jest ¿yciem w wierze w Syna Boczy znasz Jezusa Chrystusa jako
¿ego, który mnie umi³owa³ i wyda³
samego siebie za mnie.”
swego Zbawiciela
Gal. 2,20b

3. Hiskiasz 2
Kron. 28,2432,23

Dzieciom Bo¿ym
powinno zale¿eæ Dzieci zbawione: To wp³ynie na to „Godzien jesteœ, Panie i Bo¿e nasz,
na Bo¿ej czci,
w jaki sposób ¿yjesz i jak siê mod- przyj¹æ chwa³ê i czeœæ, i moc...”
tak jak Hiskia- lisz
Obj. Jana 4,11a
szowi

1. Jehoszafat
2 Kron. 17-20

Dzieci nie zbawione: Mo¿esz
przyjœæ do Chrystusa bez wzglêdu
4. Manasses 2
Nikt nie jest tak
na to jaki jesteœ z³y
Król. 21 2 Kron. z³y, by Bóg nie
Dzieci zbawione: Módl siê o nie
33
móg³ go zbawiæ
zbawionych cz³onków rodziny
i swoich przyjació³

5. Jozjasz 2
Kron. 34-35 2
Król. 22-23,28

„Niech bezbo¿ny porzuci swoj¹
drogê, a przestêpca swoje zamys³y
i niech siê nawróci do Pana, aby
siê nad nim zlitowa³, do naszego
Boga, gdy¿ jest hojny w odpuszczaniu!”
Iz. 55,7

Dzieci nie zbawione: WeŸ pod
Traktuj Bo¿e
uwagê Bo¿e ostrze¿enia i b¹dŸ po- „A b¹dŸcie wykonawcami S³owa,
S³owo powa¿nie
s³uszny zaproszeniu Ewangelii
a nie tylko s³uchaczami”
— tak jak JozDzieci zbawione: B¹dŸ pos³uszny
Jak. 1,22
jasz
temu, co czytasz w Biblii
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Lekcja 1
Jehoszafat
Fragmenty biblijne dla nauczycieli
2 Kronik 17-20

Plan lekcji
Pocz¹tek

G³ówna prawda

Gdzie szukasz pomocy?

Pan jest najlepszym pomocnikiem jakiego mo¿na
mieæ

Zastosowanie
Dzieci nie zbawione: Zanim poznasz Boga jako swego Pomocnika, musisz byæ zbawiony
Dzieci zbawione: Proœ o Bo¿¹ pomoc w ka¿dej sytuacji i dziêkuj Mu za ni¹

Wiersz biblijny
„Nie bój siê, bom ja z tob¹, nie lêkaj siê, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocniê ciê, a dam ci pomoc...”
Iz. 41,10

Dodatkowe pomoce wizualne
Przygotuj zdjêcie rodzinne, na którym widniej¹ rodzice, ch³opiec i dziewczynka, aby wykorzystaæ je do
opowiadania o rodzinie Sikorskich

Rozwój wydarzeñ
1. Król Asa doœwiadcza Bo¿ej pomocy GP
2. Król Asa zaprzestaje szukaæ Bo¿ej pomocy
3. Jehoszafat zostaje królem
GPN
4. Jehoszafat zawi¹zuje sojusz z Achabem
GPZ
5. Jehoszafat ratuje siê od œmierci w bitwie
GPZ
6. Wróg atakuje Judê
7. Modlitwa Jehoszafata
GPZ
8. Bóg obiecuje pomoc i zwyciêstwo
GPZ
9. Chór prowadzi armiê Judy do walki

Punkt kulminacyjny
Wszyscy wrogowie gin¹
GPZ

Zakoñczenie
Armia zagarnia ³upy
GPZ
Armia powraca do Jerozolimy i chwali Boga
GPZN
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Lekcja
Tomek martwi³ siê o mecz pi³ki no¿nej! Jego dru¿yna musia³a wygraæ,
aby dostaæ siê do pó³fina³ów. „Zobaczmy co na ten temat mówi¹
gwiazdy” — pomyœla³ bior¹c do rêki gazetê. „Przed tob¹ trudny dzieñ”
— przeczyta³ — „nie poddawaj siê, na pewno siê uda.”
Szymon mia³ wa¿ny egzamin w szkole. Musia³ go zdaæ, ale nie by³ pewien czy mu siê to uda. Mama poradzi³a mu: „Szymon, musisz powiedzieæ sobie: Zdam go, nie poddam siê”
Antek uczy³ siê na ten sam egzamin. W swojej Biblii podkreœli³ nastêpuj¹ce s³owa: „Pomoc moja jest od Pana, który uczyni³ niebo i ziemiê”
(Ps. 121,2).
Oto trzej ró¿ni ch³opcy, którzy szukaj¹ pomocy. Gdzie szuka³ jej Tomek? Na kim polega³ Szymon? A Antek? A gdzie ty szukasz pomocy?

Obrazek I-1
Szukanie pomocy u Pana by³o czymœ, o czym ksi¹¿ê Jehoszafat doskonale wiedzia³. Wiedzia³ o s³ynnej walce jak¹ jego ojciec, król Asa,
stoczy³ z Kuszytami. Ich armia by³a dwa razy wiêksza od armii króla
Asy; dodatkowo posiadali 300 wozów wojennych. Wydawa³o siê niemo¿liwym, aby armia Judy zwyciê¿y³a.
Ale król Asa nie za³ama³ siê; lecz ufa³ Panu, ¿e mu pomo¿e. Oto w jaki sposób siê modli³: „Panie, oprócz ciebie nie ma takiego, kto by móg³
pomóc w walce miêdzy silnym a bezsilnym. Pomó¿ nam, Panie, Bo¿e
nasz, bo na tobie polegamy, i w imieniu twoim wyruszyliœmy przeciwko tej gromadzie. Panie! Tyœ Bogiem naszym” (2 Kron. 14,10).
W wyniku tego potê¿na armia wroga wraz z powozami wojennymi
uciek³a. Juda ruszy³a, zagarniaj¹c skarby i trzody.
GP

Ksi¹¿ê Jehoszafat wiedzia³, ¿e ¿aden król z okolicznych krajów nie
móg³ pomóc w taki sposób jak pomóg³ Pan. Pan jest stwórc¹ nieba
i ziemi. On jest „Pan silny i potê¿ny, Pan potê¿ny w boju” (Ps. 24,8).
¯aden cz³owiek, ani armia nie mog¹ pomóc w taki sposób jak Pan. On
jest najwspanialszym i najwiêkszym Pomocnikiem jakiego mo¿na
mieæ!
Lecz ojciec Jehoszafata, król Asa, nie zawsze ufa³ Panu, ¿e mu pomo¿e. Czasami polega³ na innych królach, którzy nawet nie znali jedynego, prawdziwego Boga. W póŸniejszym czasie król mia³ powa¿ny
problem ze swoimi stopami i potrzebowa³ pomocy. Biblia mówi: „lecz
nawet w swojej chorobie nie zwraca³ siê do Pana, ale do lekarzy” (2
Kron. 16,12).

Obrazek I-2
Kiedy ksi¹¿ê Jehoszafat mia³ 35 lat, jego ojciec, król Asa umar³. Jakim
królem bêdzie Jehoszafat? Czytamy w Biblii, ¿e we wczesnych latach
swojego ¿ycia zaufa³ Panu (2 Kron. 17,3-4).
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Jehoszafat wiedzia³, ¿e jeœli pragnie Bo¿ej pomocy, musi pod¹¿aæ Jego drogami. Tak samo jest i dzisiaj: Pan obiecuje pomagaæ tym, którzy
nale¿¹ do Niego. Ty i ja urodziliœmy siê grzesznikami, poza rodzin¹
Bo¿¹. Zatem wybraliœmy niepos³uszeñstwo wobec Boga. Byæ mo¿e
zosta³eœ w szkole przy³apany na œci¹ganiu i natychmiast odpowiedzia³eœ nauczycielowi: „Ja nie odpisywa³em. Naprawdê.” Sk³ama³eœ —
a to jest grzech! Odpisywa³eœ — a to jest grzech! Wiemy z Biblii, ¿e
te rzeczy s¹ z³e. Twoje grzechy musz¹ byæ odpuszczone i musisz znaleŸæ siê w rodzinie Bo¿ej. Jeœli zaufa³eœ Chrystusowi i poprosi³eœ, aby
wzi¹³ twój grzech, to wprowadzi ciê do rodziny Bo¿ej.
Przypuœæmy, ¿e to jest rodzina Sikorskich. Mieszkaj¹ oni na ulicy
Dworcowej. (Poka¿ dodatkowe pomoce wizualne). Co tydzieñ tata daje Sylwii i Danielowi kieszonkowe, ale nie daje pieniêdzy innym dzieciom mieszkaj¹cym na tej ulicy. W sobotê po po³udniu tato czêsto zabiera ich na basen, lecz nie zabiera innych dzieci. Gra z nimi na komputerze, lubi sprawiaæ im niespodzianki. Dlaczego robi te wszystkie
rzeczy dla Sylwii i Daniela? Dlatego, ¿e nale¿¹ do jego rodziny. Pozosta³e dzieci z ulicy Dworcowej nie mog¹ oczekiwaæ, ¿e pan Sikorski
bêdzie robi³ te rzeczy dla nich. W taki sam sposób nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e Bóg bêdzie pomaga³ nam, jeœli nie nie nale¿ymy do Jego rodziny. Czy jesteœ w Bo¿ej rodzinie? Pomyœl o tym powa¿nie. Je¿eli po
zakoñczeniu spotkania chcia³byœ ze mn¹ porozmawiaæ o tym jak staæ
siê dzieckiem Bo¿ym, z radoœci¹ wyjaœniê ci coœ wiêcej na ten temat
na podstawie Biblii. Pozostañ na swoim miejscu, kiedy inni wyjd¹,
a wtedy bêdê wiedzia³, ¿e chcesz ze mn¹ rozmawiaæ. Byæ w Bo¿ej rodzinie to du¿a zmiana w ¿yciu ka¿dego cz³owieka.
Jehoszafat nale¿a³ do Bo¿ej rodziny i sposób jego zachowania wskazywa³, ¿e kocha³ Boga. Nowy król zarz¹dzi³ zmiany. Rozes³a³ ludzi do
ró¿nych miast, aby uczyli lud Bo¿ego prawa. Udoskonali³ swoj¹ armiê. Wkrótce ludzie z okolicznych krajów wiedzieli, ¿e coœ szczególnego dzieje siê w Judzie. Co to by³o? To Pan by³ z Jehoszafatem i jego ludem. Pan by³ ich pomocnikiem. Inne kraje nie rozpoczyna³y wojen przeciwko Judzie. Czy mo¿esz domyœliæ siê dlaczego nie atakowali? (Pozwól dzieciom odpowiedzieæ).

Obrazek I-3
Najbli¿szym s¹siadem Judy by³ Izrael, gdzie w³adzê sprawowa³ z³y
król Achab. Zachêca³ on swój lud, by czci³ bo¿ków. Pewnego dnia król
Jehoszafat pojecha³ odwiedziæ króla Achaba.
„Ty i ja oraz nasze armie mog³yby po³¹czyæ siê i walczyæ razem przeciwko Ramot Gileadzkiemu” — zaproponowa³ niegodziwy Achab. Co
powinien odpowiedzieæ Jehoszafat? (pozwól dzieciom odpowiedzieæ).
Dlaczego?
Lecz odpowiedŸ Jehoszafata by³a inna. „O, tak!” — zgodzi³ siê.
„Zróbmy to — lecz najpierw zapytajmy Pana czy to jest to, czego
chce.”
Król Achab zwo³a³ swoich proroków i zapyta³ ich: „Czy mamy razem
walczyæ przeciwko Ramot Gileadzkiemu?” Dali mu tak¹ odpowiedŸ,
jak¹ chcia³: „Wyrusz, gdy¿ Pan da ci zwyciêstwo.” Lecz Jehoszafat by³
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niespokojny i podejrzewa³, ¿e to nie byli prawdziwi Bo¿y prorocy.
„Czy nie ma jakiegoœ innego proroka?” — dopytywa³ siê.
Król Achab niechêtnie zawo³a³ Micheasza, który naprawdê przemawia³ w imieniu Boga i jego odpowiedŸ by³a zupe³nie inna: „Poniesiesz
klêskê” — ostrzeg³ Micheasz.
GPZ

Teraz król Jehoszafat musia³ dokonaæ wyboru. Postanowi³ nie zwracaæ
uwagi na Bo¿e ostrze¿enie. Zdecydowa³, aby wyruszyæ do boju z pomoc¹ króla Achaba. To mog³o prowadziæ wy³¹cznie do k³opotów!
Wybór króla Jehoszafata nie podoba³ siê Bogu, gdy¿ Bóg nie chce, aby
Jego dzieci szuka³y pomocy u tych, którzy s¹ przeciwko Niemu. Bóg
nie zezwala chrzeœcijanom robiæ rzeczy, których im zakaza³. Je¿eli
wierz¹cy ch³opiec zdecyduje pobiæ innego ch³opca, nie mo¿e oczekiwaæ, ¿e Bóg pomo¿e mu to zrobiæ. Byæ mo¿e kolega oferuje ci talizman przynosz¹cy szczêœcie podczas dni sportu i mówi, ¿e to z pewnoœci¹ pomo¿e — co powinieneœ uczyniæ, je¿eli jesteœ chrzeœcijaninem?
(Pozwól dzieciom odpowiedzieæ.) Istotne jest, by pamiêtaæ, ¿e Bóg
obieca³ pomagaæ tym, którzy zaufali Panu Jezusowi jako swemu Zbawicielowi. On pomaga, kiedy masz problemy, pomaga kiedy szatan
stara siê sk³oniæ ciê do z³ego, Pan pomaga robiæ rzeczy, które podobaj¹ siê Bogu.
Król Jehoszafat z pewnoœci¹ nie podoba³ siê Bogu, gdy przygotowywa³ siê do po³¹czenia si³ z królem Achabem.

Obrazek I-4
Podstepny król Achab postanowi³ przebraæ siê, poniewa¿ wiedzia³, ¿e
wróg targnie siê na niego. Biedny Jehoszafat wyruszy³ w królewskich
szatach — prosto w okropne niebezpieczeñstwo.
GPZ
„Spójrzcie, tam jest król Izraela” — zawo³a³ dowódca wozów wojennych, kiedy ujrza³ Jehoszafata — „Na niego.” Ruszyli, by zaatakowaæ
Jehoszafata, który w ostatniej chwili krzykn¹³. Wrogowie poznali, ¿e
to nie jest król Izraela. W Biblii powiedziane jest: „A Pan wspar³ go
odci¹gaj¹c ich od niego” (2 Kron. 18,31). Bóg to najlepszy Pomocnik!
GPZ

Bóg kocha³ króla Jehoszafata i pomóg³ mu, chocia¿ ten znalaz³ siê
w z³ym miejscu z niew³aœciwymi ludŸmi. Byæ mo¿e jesteœ chrzeœcijaninem, Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem, ale bywasz w niew³aœciwych miejscach wœród niew³aœciwych ludzi. Bogu nie podoba siê to
co robisz, lecz On ciê kocha! Idziesz do parku i spotykasz siê z innymi ch³opcami. Oni w¹chaj¹ klej, pal¹ papierosy, czytaj¹ „brudne” czasopisma, dokuczaj¹ starszym paniom. Mo¿esz prosiæ Boga, aby pomóg³ ci siê wyzwoliæ spod wp³ywu takich osób. Bóg pomo¿e ci, nawet
jeœli narozrabia³eœ, tak jak Jehoszafat.
Walka przeciwko Ramot Gileadzkiemu trwa³a. Jeden z ¿o³nierzy naci¹gn¹³ ³uk i wystrzeli³ strza³ê nie maj¹c nikogo na celu — lecz strza³a ugodzi³a w kogoœ. Trafi³a w króla Achaba i powa¿nie go zrani³a.
Achab umar³ tego samego wieczoru. Bóg nie by³ Zbawicielem Achaba ani jego Pomocnikiem, poniewa¿ wcale nie ufa³ Bogu. Jakie niegodziwe ¿ycie i jak¿e smutna œmieræ! Król Jehoszafat powróci³ do domu
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jako m¹drzejszy cz³owiek. Nauczy³ siê, ¿e nie mo¿na polegaæ na ludziach i wojsku. Pan jest jedynym, któremu mo¿na ufaæ. On jest wspania³ym Pomocnikiem, bez wzglêdu na problem. Jehoszafat zapamiêta³
t¹ lekcjê — zw³aszcza gdy nieco póŸniej otrzyma³ z³¹ wiadomoœæ.

Obrazek I-5
„Kolejna wielka armia wyruszy³a przeciwko tobie! Ammonici i Moabici nadchodz¹, by zaatakowaæ Judê!” Co teraz? Król zwo³a³ mieszkañców Jeruzalemu, aby szukaæ pomocy u Pana. Mê¿czyŸni, kobiety i dzieci przys³uchiwali siê, jak ich król modli siê w œwi¹tyni. (Nauczyciel lub pomocnik powinien przeczytaæ 2 Kron. 20,6.12.) Na kim
polega³ ich król? Tak — jedynie na Bogu. I dlatego zanim cokolwiek
zrobi³ — modli³ siê.
Co robisz, kiedy masz problem? Czasami ci z nas, którzy kochaj¹ Pana, próbuj¹ sami rozwi¹zywaæ problemy. Albo idziemy po pomoc do
kogoœ innego. Jeœli to nie poskutkuje, dopiero wtedy modlimy siê.
Wszystko robimy na odwrót, prawda? Powinniœmy pamiêtaæ, by najpierw siê modliæ, gdy¿ nie ma lepszego pomocnika jak nasz Pan. On
jest wspania³y i potê¿ny. On kocha wszystkie swoje dzieci. On wie, co
jest dla nas najlepsze w ka¿dej sytuacji. On mo¿e i chce pomagaæ swoim dzieciom!

GPZ

Oto dlaczego Pan mia³ szczególn¹ wiadomoœæ dla króla i ludzi Jerozolimy. Bóg zes³a³ swoj¹ odpowiedŸ poprzez jednego z proroków. „S³uchaj królu Jehoszafacie i wy mieszkañcy Jeruzalemu i ca³ej Judy. Oto
co mówi Pan: _e bójcie siê tej wielkiej armii, gdy¿ nie wasza to wojna, lecz Bo¿a. Nie musicie nawet walczyæ — zejdŸcie jutro naprzeciw
nich, a Pan bêdzie z wami” (na podstawie 2 Kron. 20,15-17.)
Król i lud sk³onili siê do ziemi i wielbili Pana. Bóg obieca³ swoj¹ pomoc, to by³o wszystko, czego im by³o trzeba.
Je¿eli jesteœ zbawiony, Pan obiecuje tak¿e pomagaæ ci. Czy mo¿esz mi
opowiedzieæ, kiedy potrzebowa³eœ Jego pomocy? (Pozwól dzieciom
odpowiedzieæ.) Biblia jest pe³na obietnic pomocy. Dobrze jest je zaznaczyæ i nauczyæ siê ich. Pos³uchaj tego: „Nie bój siê, bom Ja z tob¹,
wzmocniê ciê, a dam ci pomoc...” (Iz. 41,10). „Pan jest ze mn¹, nie lêkam siê, Có¿ mo¿e mi uczyniæ cz³owiek?” (Ps. 118,6).
Czy bêdziesz pamiêta³ o tych obietnicach, kiedy masz sprawdzian
w szkole, kiedy w domu jest k³ótnia? Co zasmuca ciê, kiedy jesteœ wystraszony? Wydrukowa³em te wiersze. Jeœli chcia³byœ je mieæ, by powiesiæ je na œcianie w twoim pokoju, poproœ mnie o to pod koniec
spotkania. Je¿eli znasz Pana Jezusa jako swego Zbawiciela, Bóg chce,
byœ wiedzia³, ¿e On jest twoim Pomocnikiem.
Nastêpnego dnia, ufaj¹c Bo¿ej obietnicy pomocy, król i jego ludzie byli gotowi do walki. Król przypomnia³ im: „Wierzcie Bogu, a powiedzie
siê.”
Nastêpnie zacz¹³ ich organizowaæ do boju. Kto powinien pójœæ pierwszy? (Pozwól dzieciom podaæ propozycje.) By³o to dziwne, gdy¿ na
przedzie szed³ chór, a za nim ¿o³nierze!
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„Wys³awiajcie Pana, albowiem na wieki trwa ³aska jego” — œpiewa³
chór w trakcie pochodu armii do miejsca sk¹d mogli zobaczyæ potê¿n¹ armiê wroga.

Obrazek I-6
Kiedy dotarli do punktu obserwacyjnego, wpadli w os³upienie. Dolina
by³a us³ana trupami — ani jeden ¿o³nierz wroga nie zdo³a³ uciec! Bóg
sprawi³, ¿e przeciwnicy walczyli miêdzy sob¹ i tak siê to skoñczy³o!
Jehoszafat i jego ludzie zeszli tam i zagarniali ³upy. ZnaleŸli tam ubrania, bogactwa i wyposa¿enie wojskowe. By³o tego tyle, ¿e przez trzy
dni byli zajêci noszeniem zdobyczy!
GPZ

Pan dotrzyma³ swojej obietnicy — wygra³ za nich bitwê. On zawsze
dotrzymuje swojej obietnicy, ¿e pomo¿e swoim dzieciom. Czasami
pomaga w inny sposób ni¿ byœmy tego chcieli. Czêsto pragniemy, by
Bóg zabra³ od nas problemy i czasem to robi; ale czêœciej pomaga nam
radziæ sobie z nimi. Cokolwiek Bóg robi, jest to dla nas najlepsze i mo¿emy Mu za to podziêkowaæ.
To w³aœnie król Jehoszafat i jego lud zapragn¹³ uczyniæ. Czwartego
dnia król poprowadzi³ ludzi do œwi¹tyni w Jerozolimie. Co za szczêœliwy to by³ dzieñ! Grano na fletach, harfach i tr¹bkach, a t³um œpiewa³
pieœni pochwalne Panu, dziêkuj¹c Mu za zwyciêstwo.

GPZN

Je¿eli znasz i kochasz Pana Jezusa, nie zapomnij podziêkowaæ Bogu
za Jego pomoc. Czy nie jest wspaniale wiedzieæ, ¿e On jest twoim Pomocnikiem? On jest najlepszym pomocnikiem jakiego mo¿na mieæ.
Byæ mo¿e nie masz pomocy od Boga, poniewa¿ ¿yjesz po swojemu.
Czy chcesz siê zmieniæ? Czy chcesz, aby Pan Jezus zabra³ twój
grzech? Powiedz Mu o tym teraz! Przyjmij Go jako swego Zbawiciela! Pamiêtaj, ci którzy Go przyjmuj¹, tym daje prawo staæ siê dzieæmi
Bo¿ymi (Jan 1,12). Wtedy bêdziesz cz³onkiem Bo¿ej rodziny, a On
z pewnoœci¹ stanie siê twoim Pomocnikiem.
(Po tej lekcji mo¿e nast¹piæ krótki czas na modlitwê. Zachêæ wierz¹ce
dzieci, aby podziêkowa³y Bogu za Jego pomoc. Zaproponuj, by zaczê³y w taki sposób: „Dziêki Panie Jezu ¿e mi pomagasz kiedy...”)

10

Lekcja 2
Joasz
Fragmenty biblijne dla nauczycieli

Plan Lekcji

2 Kron. 22,10-24,27
2 Król. 11,8-12

Pocz¹tek
Poszukiwanie œwiadectwa przetrwania

G³ówna prawda

Rozwój wydarzeñ

Zapo¿yczona wiara

Zastosowanie
Dzieci nie zbawione: Upewnij siê czy znasz Jezusa
Chrystusa jako swego Zbawiciela

Wiersz biblijny
„... a obecne ¿ycie moje w ciele jest ¿yciem w wierze
w Syna Bo¿ego, który mnie umi³owa³ i wyda³ samego siebie za mnie” Gal. 2,20

Uwaga dla nauczycieli
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e w niektórych komentarzach Joasz uwa¿any jest za odstêpcê. Wielu
biblistów zgadza siê, ¿e jego wiara nie by³a szczera;
i na to k³adziemy nacisk w tej lekcji.

1. Œmieræ Achazjasza
2. Królowa planuje morderstwo
3. Joasz zostaje uratowany i mieszka w œwi¹tyni
GP
4. Jehojada planuje koronacjê Joasza
5. Królowa interweniuje nie odnosz¹c sukcesu
6. Reformy przeprowadzone za rad¹ Jehojady
GPN
7. Nowi doradcy, Joasz pod¹¿a w innym
kierunku
8. Joasz skazuje Zachariasza na œmieræ
GPN

Punkt kulminacyjny
Najazd armii aramejskiej

Zakoñczenie
Joasz zostaje ranny i umiera
GPN
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Lekcja
— Czego szukasz? — zapyta³a pani Skalska swojego syna Adama.
— Szukam œwiadectwa Olka ze szko³y przetrwania — wyjaœni³ Adam.
— No wiesz, to które otrzyma³, gdy udowodni³, ¿e potrafi p³ywaæ
w zwyk³ych ubraniach. Potrzebne mi to.
— Ale po co? Swoje œwiadectwo wzi¹³eœ do klubu ¿eglarskiego w zesz³ym tygodniu. Nie potrzeba ci œwiadectwa brata — powiedzia³a pani Skalska.
— To dla Heñka. On nie mo¿e wst¹piæ do klubu, jeœli nie ma œwiadectwa przetrwania — odpar³ Adam nie przerywaj¹c poszukiwañ.
— Zaczekaj synu, œwiadectwo Olka jest bezu¿yteczne dla Heñka. Nie
zostanie zaakceptowane.
— Dlaczego nie? Zawsze mówisz, ¿e rzeczy od kogoœ, z drugiej rêki
mog¹ byæ równie dobre jak nowe — sprzecza³ siê rozczarowany
Adam.
— I rzeczywiœcie tak mo¿e byæ — lecz œwiadectwo od kogoœ jest bez
po¿ytku. Przynosi korzyœci tylko osobie, której imiê widnieje na nim.
Dzisiaj spotkamy siê z Joaszem, który posiada³ coœ, co by³o po¿yczone — by³o czyj¹œ w³asnoœci¹ i nie przynosi³o po¿ytku.

Obrazek II-1
Kiedy Joasz by³ ma³ym dzieckiem, przydarzy³y mu siê bardzo straszne
rzeczy. Jego ojciec, Achazjasz, król Judy zosta³ zabity. Matka zmar³ego króla, babka Joasza, zapragnê³a byæ królow¹ i postanowi³a zabiæ resztê rodziny królewskiej. Ma³y Joasz znalaz³ siê w œmiertelnym niebezpieczeñstwie. Jego samego i innych ksi¹¿¹t trzymano w kryjówce,
gdzie czeka³a na nich œmieræ.
Ciocia Joasza, odwa¿na kobieta, odkry³a, gdzie ich ukrywano. Pewnego dnia podjê³a siê ryzykownej misji. Ukry³a Joasza i jego niañkê
w sypialni. To nie by³a prawdziwa ucieczka dla m³odego ksiêcia — nadal znajdowa³ siê w niebezpieczeñstwie.
Ta pani — ciocia Joasza i jej m¹¿ — Jehojada mieszkali i pracowali
w œwi¹tyni, gdzie Jehojada s³u¿y³ Bogu. Wziêli m³odego ksiêcia do
swojego domu, gdzie ukrywali go. To musia³o byæ trudne, ale dali sobie radê. Naprawdê kochali tego ma³ego ch³opca i troszczyli siê o niego tak jakby to by³ ich w³asny syn. Uczyli go o Bogu i jak chodziæ Jego drogami. Postarali siê, aby zna³ Bo¿e przykazania. Pragnêli, aby
zna³ Pana tak jak oni.
Zrobili wszystko co w ich mocy, ale nie mogli zmieniæ grzesznego serca Joasza, nie mogli sprawiæ, aby uwierzy³.
GP

Tak samo jest w przypadku ka¿dego dziecka, którego rodzice s¹ wierz¹cy. Nawróceni rodzice mog¹ uczyæ swoje dzieci z Biblii, mog¹
modliæ siê z nimi, lecz nie s¹ w stanie zabraæ ich grzechu i sprawiæ by
stali siê chrzeœcijanami. Musisz narodziæ siê w Bo¿ej rodzinie „nie
z woli mê¿czyzny, lecz z Boga” (Jan 1,13). Joasz musia³ poznaæ Boga
osobiœcie.
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Dorastaj¹c u swojej cioci i wujka, wierzy³ w to, czego go uczyli, lecz
by³a to wiara zapo¿yczona, by³o to bezu¿yteczne dla niego — podobnie jak u¿ywane œwiadectwo ze szko³y przetrwania. Jestem pewien, ¿e
jego ciocia i wujek modlili siê, aby Joasz pozna³ Pana.
Jehojada pracowa³ w œwi¹tyni jako kap³an, naucza³ Joasza i troszczy³
siê o niego, a nawet znalaz³ czas, by wymyœliæ niezwyk³y plan...

Obrazek II-2
Pewnego dnia Jehojada rozes³a³ wiadomoœæ po ca³ej Judzie: „Wszyscy Lewici i naczelnicy rodów izraelskich musz¹ przybyæ do Jeruzalemu”. T³um zgromadzi³ siê w œwi¹tyni. Jehojada powiedzia³ im: „Syn
królewski niechaj króluje.” Zamierzali ukoronowaæ siedmioletniego
Joasza! Jehojada wiedzia³, ¿e by³o to niebezpieczne, wiêc zorganizowa³ grupy, które mia³y pe³niæ stra¿e. Uzbrojona stra¿ strzeg³a m³odego ksiêcia, kiedy zosta³ wprowadzony do œwi¹tyni przez Jehojadê i jego synów. Na jego g³owê na³o¿ono koronê, namaszczono go olejkiem.
Wszyscy wo³ali: „Niech ¿yje król!”
Niegodziwa królowa us³ysza³a wrzawê, wiêc pobieg³a do œwi¹tyni,
aby to zobaczyæ, co siê sta³o. Nie mog³a uwierzyæ swoim oczom! Joasz
sta³ u wejœcia do œwi¹tyni i mia³ koronê na g³owie! T³umy œpiewa³y,
gra³a muzyka. Wydawa³o siê, ¿e ca³y kraj œwiêtowa³. Królowa by³a
wœciek³a i przera¿ona. Rozdar³a swoje królewskie szaty i wo³a³a:
„Zdrada! Zdrada!” Lecz niewielu jej s³ucha³o i szybko zosta³a aresztowana, wyprowadzona na zewn¹trz i stracona.

Obrazek II-3
Siedmioletni Joasz zosta³ królem Judy! Potrzebowa³ Jehojadê, aby s³u¿y³ mu porad¹. Jehojada, który oficjalnie znany by³ jako najwy¿szy
kap³an, m¹drze kierowa³ królem. W Biblii czytamy, ¿e Joasz robi³ to,
co prawe w oczach Pana. W Judzie zmieni³o siê na lepsze. Król zarz¹dzi³ odnowienie œwi¹tyni. Sporz¹dzono wielk¹ skrzyniê i umieszczono j¹ na zewn¹trz œwi¹tyni. Ludziom nakazano wk³adaæ do niej pieni¹dze przeznaczone wy³¹cznie dla Pana. Skrzynia nape³nia³a siê z ka¿dym dniem, a Jehojada i s³udzy króla opró¿niali j¹. Za te pieni¹dze kupiono narzêdzia i kamienie potrzebne do odbudowy œwi¹tyni oraz zap³acono robotnikom. Wystarczy³o, ¿eby nabyæ z³ote i srebrne naczynia
do œwi¹tyni. (Ojciec Joasza usun¹³ je ze œwi¹tyni). Co za wspania³y
dzieñ, kiedy œwi¹tynia na powrót wygl¹da³a piêknie. Ofiary by³y sk³adane regularnie, tak jak Pan przykaza³. O³tarze dla Baala zosta³y zburzone.
Joasz z pewnoœci¹ zrobi³ wiele dobrego pod¹¿aj¹c za rad¹ Jehojady
i wydawa³o siê, ¿e on tak¿e ufa Bogu. Lecz by³a to zapo¿yczona wiara, a to nie jest prawdziwa wiara. Nie mia³ „³¹cznoœci” z Bogiem. Czy
ty jesteœ jak Joasz? Byæ mo¿e zachowujesz siê jak chrzeœcijanin i rozmawiasz jak chrzeœcijanin. Du¿o wiesz o Bogu, mo¿e czytasz Bibliê,
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lecz istnieje ogromna ró¿nica miêdzy wiedz¹ na temat Boga, a poznaniem Go. Jestem pewien, ¿e ch³opcy wiedz¹ du¿o o... (wymieñ imiê
popularnego sportowca). Powiedz mi co wiesz? Czy ktoœ spotka³ siê
z nim, odwiedzi³ go? Nie znasz go. Poznajesz Boga, kiedy uœwiadamiasz sobie, ¿e zgrzeszy³eœ przeciwko Niemu i jest ci naprawdê przykro. Musisz zrozumieæ, ¿e Jezus Chrystus umar³, aby ciê zbawiæ od
grzechu. Musisz zaufaæ Mu, ¿eby sta³ siê twoim osobistym Zbawicielem. Aposto³ Pawe³, który napisa³ kilkanaœcie ksi¹g biblijnych, powiedzia³: „Wiem komu uwierzy³em” (2 Tym. 1,12). A ty? Staje siê to tylko wtedy, gdy uwierzysz osobiœcie, ¿e tylko poprzez Jezusa Chrystusa
jesteœ „po³¹czony” z Bogiem... a wszystko inne to jest wiara z drugiej
rêki i to nie jest dobre. Wkrótce przekonamy siê o tym na przyk³adzie
¿ycia króla Joasza.

Obrazek II-4
Po wielu latach wujek Joasza, Jehojada, umar³ w podesz³ym wieku.
Prze¿y³ 130 lat. Inni ludzie zaczêli doradzaæ królowi, a jemu podoba³y siê te rady. Nie mia³ w³asnych przekonañ, nie mia³ prawdziwej wiary w ¿yj¹cego, jedynego Boga. W Judzie zaczê³o siê pogarszaæ. Król
i ludzie odwrócili siê do fa³szywych bogów. Œwi¹tynia nie by³a dla
nich ju¿ taka wa¿na. Bóg zsy³a³ wiadomoœci, by ostrzec króla i ludzi,
lecz oni nie s³uchali. Syn Jehojady, Zachariasz ostrzeg³, ¿e Bóg ukarze
ich: „Poniewa¿ opuœciliœcie Pana, On opuœci was!” Joasz znienawidzi³
Zachariasza i postanowi³ go uciszyæ. „Ukamienowaæ go!” — rozkaza³.
I tak zrobiono. Tego dobrego cz³owieka ukamienowano na dziedziñcu
œwi¹tyni.
To straszne, gdy pomyœlimy, ¿e Joasz rozkaza³ ukamienowaæ na
œmieræ syna dobrego cz³owieka, który go uratowa³, ukry³, troszczy³ siê
o niego i doradza³ mu. Król pokaza³ swoje prawdziwe oblicze!

Obrazek II-5
GPN

Jakim jesteœ cz³owiekiem, kiedy twoi rodzice czy chrzeœcijañscy przyjaciele s¹ daleko? Byæ mo¿e jesteœ ca³kiem inny. Robisz i mówisz rzeczy, jakie robi¹ i mówi¹ niechrzeœcijanie. Robisz to co oni, poniewa¿
jesteœ taki jak oni. Nadal masz swoje grzeszne serce, chcesz chodziæ
swoimi drogami — choæ czasami zachowujesz siê jak chrzeœcijanin
i mo¿e nawet mówisz jak chrzeœcijanin. Mo¿esz oszukaæ swoich rodziców, lecz nie mo¿esz oszukaæ Boga: „cz³owiek patrzy na to, co jest
przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” (1 Sam. 16,7). On wie, czy zaufa³eœ Jezusowi Chrystusowi jako swemu Zbawicielowi, On wie, czy
twoja wiara pochodzi z drugiej rêki. On chce ciê zbawiæ, On chce,
abyœ Mu zaufa³ i pozna³ Go. Byæ mo¿e zdajesz sobie sprawê, ¿e twoja wiara jest po¿yczona i nie ma z niej dla ciebie po¿ytku. Je¿eli chcesz
porozmawiaæ ze mn¹ o tym jak zaufaæ Panu Jezusowi Chrystusowi jako swemu osobistemu Zbawicielowi, bêdê szczêœliwy móc to zrobiæ.
PrzyjdŸ do... (Okreœli miejsce) po spotkaniu. To jest naprawdê wa¿ne,
abyœ pozna³ Boga osobiœcie. Joasz tego nie zrobi³ i jego ¿ycie stawa³o
siê coraz gorsze.
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WyobraŸ sobie skazanie na œmieræ Zachariasza, który prawdopodobnie
przez jakiœ czas mieszka³ w tym samym domu. Tu¿ przed œmierci¹ prorok rzek³: „Niechaj Bóg zapamiêta, co uczyni³eœ i ukarze ciê za to.”

Obrazek II-6
Pan dzia³a³ przeciwko Joaszowi. U¿y³ do tego celu króla Syrii, którego armia wkroczy³a do Judy i zaatakowa³a Jeruzalem. Chocia¿ armia
aramejska by³a ma³a, Bóg zezwoli³, aby pobili wojska Joasza. G³ówni
przywódcy królewscy zostali zabici. Do kogo wiêc król móg³ siê zwróciæ? To jest jeden ze skutków wiary z drugiej rêki. Je¿eli tylko wiesz,
¿e Bóg ostnieje, ale Go nie znasz, czêsto znajdziesz siê w sytuacji, ¿e
nie bêdziesz wiedzia³ do kogo siê zwróciæ o pomoc. Joasz musia³ dzia³aæ szybko. Postanowi³ drogocenne srebrne i z³ote kielichy oraz inne
naczynia ze œwi¹tyni przes³aæ jako dar dla króla Syrii. „Byæ mo¿e to
sprawi, ¿e opuœci Jeruzalem” — pomyœla³ Joasz. Król Syrii i jego armia odeszli, ale wczeœniej król Joasz zosta³ powa¿nie ranny i wyniesiony z pola bitwy.
Zraniony król le¿a³ w swojej sypialni, kiedy dwaj jego s³udzy wœlizgnêli siê do œrodka. Byli niezadowoleni z tego w jaki sposób król potraktowa³ Zachariasza, syna Jehojady, wiêc zabili go. Czy s¹dzisz, ¿e
wiara po¿yczona od kogoœ mia³a znaczenie dla Joasza, kiedy umiera³?
Nie, nie mia³a. On nie zna³ Boga osobiœcie. Musia³o to byæ straszne
spotkaæ siê z Bogiem, gdy¿ do nieba id¹ tylko ci ludzie, którzy Go znaj¹. Pan Jezus ostrzega³, ¿e ludzie, którzy wygl¹daj¹ jak chrzeœcijanie,
zachowuj¹ siê jak chrzeœcijanie, lecz nimi nie s¹, nigdy nie bêd¹ mogli byæ z Nim w niebie. Bêdzie musia³ powiedzieæ do takich ludzi: „Nigdy ciê nie zna³em, idŸ ode mnie” (zobacz Ew. Mat. 7,21-23). Bóg nie
chce, abyœ mia³ wiarê z drugiej rêki, On chce byœ zaufa³ Jezusowi
Chrystusowi jako swemu Zbawicielowi i Panu. Czy nie zechcesz przyjœæ do Niego teraz? Pos³uchaj tych wspania³ych s³ów Pana Jezusa: „Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucê precz” (Ew. Jana 6,37).
Jeœli przyjdziesz do Niego, poprosisz o przebaczenie i ¿eby Pan Jezus
przyszed³ do twojego ¿ycia, to On to uczyni. On obiecuje, ¿e nigdy ciê
nie zawiedzie. Wtedy poznasz Boga, bêdziesz inny ni¿ Joasz, który
tylko wiedzia³ o Bogu.
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Lekcja dodatkowa
W lekcji o Joaszu k³adziony jest nacisk na dzieci nie zbawione. Proponujemy do³¹czyæ nastêpuj¹ce punkty podczas nauczania, aby dostarczyæ wskazówek dzieciom zbawionym.

Chodzenie w wierze
Potrzebne:
Du¿a torba na œmieci
P³atki kukurydziane
Opaska na oczy

Wskazówki
Odetnij boki torby na œmieci (nie odcinaj dna) i rozrzuæ to na pod³odze.

Fragment biblijny
2 Kor. 5,7
Rzym. 10,17

Lekcja
Zadanie polega na tym, aby osoba z zawi¹zanymi oczyma bezpiecznie
przesz³a po plastikowej œcie¿ce pomiêdzy p³atkami kukurydzianymi
s³uchaj¹c wskazówek nauczyciela.
Zawi¹¿ oczy wybranemu dziecku, które bêdzie chodziæ na bosaka.
Rozrzuæ p³atki kukurydziane na worku na œmieci. Nastêpnie nauczyciel powinien poprawnie instruowaæ dziecko. „Du¿y krok... ma³y
krok... na prawo... na lewo...” Pozwól, aby dwoje innych dzieci podawa³o fa³szywe wskazówki.
Wyjaœnij, w jaki sposób chrzeœcijanie musz¹ s³uchaæ Bo¿ego g³osu
i byæ pos³usznymi. Robimy to, gdy¿ ufamy, ¿e poprowadzi nas we
w³aœciwym kierunku. Kiedy ufamy, s³uchamy, pójdziemy we w³aœciw¹ stronê.
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Lekcja 3
Hiskiasz
Fragmenty biblijne dla nauczycieli

Plan lekcji

2 Kron. 28,24-32,23

Pocz¹tek
Ba³agan w pokoju

G³ówna prawda
Dzieciom Bo¿ym powinno zale¿eæ na Bo¿ej czci, tak
jak Hiskiaszowi

Zastosowanie
Dzieci zbawione: To wp³ynie na to w jaki sposób ¿yjesz i jak siê modlisz

Wiersz biblijny
„Godzien jesteœ, Panie i Bo¿e nasz, przyj¹æ chwa³ê
i czeœæ, i moc...” Obj. Jana 4,11a

Rozwój wydarzeñ
1. Hiskiasz zostaje królem Judy
2. Hiskiasz niszczy bo¿ki
3. Hiskiasz niszczy miedzianego wê¿a
GPZ
4. Hiskiasz odnawia œwi¹tyniê
GPZ
5. Hiskiasz ponownie ustanawia Paschê
GPZ
6. Sancheryb atakuje
7. Hiskiasz ustanawia pokój
GPZ
8. Sancheryb atakuje
9. Hiskiasz przygotowuje siê do odparcia ataku
10.Pos³añcy asyryjscy upokarzaj¹ mieszkañców
Jeruzalemu
11.Hiskiasz zabiera list Sancheryba do œwi¹tyni
i modli siê
GPZ
12.Bóg obiecuje sukces

Punkt kulminacyjny
Œmieræ w obozie asyryjskim

Zakoñczenie
Sancheryb powraca do domu
Naród uwielbia Boga
GPZ
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Lekcja
Obrazek III-1
Czy kiedykolwiek przydarzy³o ci siê, ¿e wszed³eœ do swojego pokoju
i ka¿dy centymetr by³ zaba³aganiony? Byæ mo¿e s³owa twojej mamy
brzmia³y ci w uszach: „Posprz¹taj swój pokój — NATYCHMIAST”.
Popatrzy³eœ na ten ba³agan i zastanawia³eœ siê: „Gdzie zacz¹æ?”
Tak w³aœnie musia³ czuæ siê Hiskiasz, kiedy zosta³ królem Judy. Pa³ac
nie by³ zaba³aganiony, ale tak wiele z³ych i niegodziwych rzeczy dzia³o siê w kraju, ¿e nie wiadomo by³o od czego zacz¹æ, by wszystko doprowadziæ do porz¹dku. Ojciec Hiskiasza, król Achaz, zachêca³ ludzi
do oddawania czci bo¿kom. Im czêœciej to robili, tym czêœciej nie zwa¿ali na Bo¿e przykazania. Zatem w kraju szerzy³o siê k³amstwo, oszustwo i zabójstwa. Œwi¹tynia, w której miano uwielbiaæ Boga by³a zamkniêta, brudna i zdewastowana.
Król Hiskiasz by³ smutny i by³o mu przykro. Jego mama naucza³a go
S³owa Bo¿ego. Hiskiasz osobiœcie ufa³ Bogu i nale¿a³ do Niego. Wiedzia³, ¿e ludzie w Judzie powinni czciæ Pana, jedynego prawdziwego
Boga. Bóg zosta³ odarty z chwa³y i uwielbienia jakie Mu siê nale¿a³o.
Król postanowi³ to zmieniæ.
Podj¹³ zdecydowane kroki.

GPZ

Bo¿ki zosta³y rozbite na ma³e kawa³ki. Nawet w¹¿ miedziany, którego
Moj¿esz wywy¿szy³ na pustyni zosta³ zniszczony, poniewa¿ ludzie zaczêli pok³adaæ w nim ufnoœæ, a niektórzy nawet palili przed nim kadzid³a. Bóg rozkaza³, ¿e wy³¹cznie Jemu nale¿y oddawaæ czeœæ.
W drugim przykazaniu mówi, ¿e nigdy nie powinniœmy k³aniaæ siê
przed wyobra¿eniem czegoœ, obojêtnie czy to wygl¹da jak coœ pochodz¹cego z nieba czy z ziemi. Musimy byæ w zwi¹zku z tym ostro¿ni.
Nie powinniœmy modliæ siê przed obrazami Pana Jezusa, ca³owaæ ich
lub pok³adaæ naszej wiary w krzy¿yku zawieszonym u naszej szyi.
Tylko Boga powinniœmy kochaæ i uwielbiaæ. On stworzy³ wszystko,
On jest potê¿ny i wspania³y. Tylko Jemu nale¿y siê ca³a chwa³a. Biblia mówi: „Godzien jesteœ, Panie... poniewa¿ Ty wszystko stworzy³eœ,
i z woli twojej zosta³o stworzone, i zaistnia³o” (Obj. Jana 4,11). Hiskiasz têskni³ za tym, by Bóg by³ czczony w jego kraju — Judzie.

Obrazek III-2
Hiskiasz zarz¹dzi³ sprz¹tanie œwi¹tyni. Wszystko co mia³o coœ wspólnego z czczeniem bo¿ków, zosta³o wyrzucone. Ca³y budynek zosta³
oczyszczony i naprawiony. Kap³ani i Lewici, którzy kiedyœ s³u¿yli
w œwi¹tyni, zostali ponownie sprowadzeni. Có¿ to by³ za wspania³y
dzieñ, kiedy ogromny t³um mieszkañców Jeruzalemu prowadzony
przez króla, zgromadzi³ siê, by uwielbiaæ Boga. Ofiary, które Bóg nakaza³ sk³adaæ, by³y sk³adane znowu. Œpiewano, gra³a muzyka i wszyscy siê radowali. Czy Bogu nale¿a³a siê ta chwa³a? Tak! — a nawet wiêcej.
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Bóg zas³uguje na uwielbienie od wszystkich ludzi.

GPZ

Przypuœæmy, ¿e musisz wykonaæ jakieœ naukowe doœwiadczenie
w szkole. Bartek, klasowy geniusz, jest w twojej grupie. Wpad³ on na
genialny pomys³ i pokazuje jak ten eksperyment wykonaæ. Twoja grupa dostaje najlepsz¹ ocenê. Czy powinieneœ byæ chwalony za osi¹gniêcie tego sukcesu? Nie! Ka¿dy wykona³ swoj¹ czêœæ, lecz bez Bartka
nie odnieœlibyœcie sukcesu. Bartkowi za to co zrobi³ nale¿y siê ca³a
chwa³a.
Przyjrzyj siê naszemu œwiatu. Kto to uczyni³? Bóg. Kto pamiêta, aby
pory roku nadchodzi³y i przemija³y? Bóg. Kto zaplanowa³ zbawienie
grzeszników? Bóg. Kto zes³a³ swego jedynego Syna, aby sta³ siê naszym Zbawicielem? Bóg. Kto wskrzesi³ go z martwych? Bóg. W naszym kraju i na ca³ym œwiecie Bóg powinien byæ kochany i ludzie powinni Mu byæ pos³uszni. Ludzie wszêdzie powinni œpiewaæ dla Niego
pieœni uwielbienia. Hiskiasz z pewnoœci¹ by³ zadowolony s³ysz¹c
œpiew w œwi¹tyni.
Postanowi³ ponownie zacz¹æ obchodziæ œwiêto Paschy, co by³o zaniechane przez wiele lat. Rozes³ano listy po ca³ym kraju, w których zapraszano ludzi do wziêcia udzia³u. Niektórzy wzgardzili i odrzucili zaproszenie, lecz wielu przyby³o. Có¿ to by³a za uroczystoœæ! By³ to tak
wielki sukces, ¿e uroczystoœæ trwa³a przez czternaœcie dni a nie jak
zazwyczaj siedem! W Biblii czytamy: „By³a tedy wielka radoœæ w Jeruzalemie, gdy¿ od czasów Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie by³o czegoœ podobnego w Jeruzalemie” (2 Kron. 30,26).
Czy ludzie chwalili króla? Nie, oni chwalili Boga, a król by³ zachwycony. To by³o tak, jak zawsze mia³o byæ. Hiskiasz naprawdê dba³ o Bo¿¹ czeœæ, a jeœli ty kochasz Pana Jezusa jako swego Zbawiciela, tak¿e
powinieneœ tak czyniæ. Czy kiedy ucz¹ ciê o tym, jak powsta³ œwiat
i Bóg nie jest wspomniany, czy dbasz o to, aby Bogu przyznano zas³ugê? Mo¿esz powiedzieæ: „Ja wierzê, ¿e Pan Bóg stworzy³ œwiat.”
Byæ mo¿e jesteœ chrzeœcijaninem, ale ukrytym. Nie mówisz o tym, ¿e
jesteœ uczciwy, mi³y i uprzejmy, poniewa¿ Bóg ciê zmieni³. Czy nie
chcesz, aby Bóg by³ uwielbiony, za to co uczyni³ w twoim ¿yciu?
W Biblii czytamy: „Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj
chwa³ê...” (Ps. 115,1).
Hiskiasz nie chcia³ byæ w centrum zainteresowania, pragn¹³ oddaæ to
miejsce Bogu. Kiedy podejmowa³ decyzje, pierwsz¹ myœl¹ nie by³o:
„Co z tego bêdê mia³?” Jego najwiêksz¹ trosk¹ by³o: „Co Bóg z tego
bêdzie mia³?” To pomaga³o mu podejmowaæ m¹dre decyzje. Hiskiasz
zdecydowa³ przerwaæ porozumienie jakie jego ojciec ustanowi³ z królem Sancherybem, potê¿nym w³adc¹ Asyrii. To porozumienie doprowadzi³o do tego, ¿e król i wszyscy Judejczycy byli s³ugami Asyrii.
Hiskiasz wierzy³, ¿e by³o to niew³aœciwe, aby Bo¿y lud znalaz³ siê pod
panowaniem pogañskiego króla. Kiedy Hiskiasz zakoñczy³ to porozumienie król Sancheryb by³ wœciek³y i czeka³ na okazjê, aby ponownie
zaatakowaæ.

19

GPZ

5 królów Judy

Obrazek III-3
W czternastym roku panowania Hiskiasza, Sancheryb zaatakowa³. Armia asyryjska wkroczy³a i zajê³a wiele miast w Judzie. Na jakiœ czas
Hiskiasz tak bardzo siê przej¹³, ¿e straci³ swoj¹ troskê o Bo¿¹ czeœæ.
Pos³a³ wiadomoœæ do króla Sancheryba: „Pope³ni³em b³¹d. OdejdŸ
z Judy a ja zap³acê ile tylko za¿¹dasz.” Op³ata by³a bardzo wysoka
i Hiskiasz musia³ zabraæ z pa³acu skarby, aby zap³aciæ. A jeszcze gorsze by³o to, ¿e musia³ wzi¹æ skarby ze œwi¹tyni. Kaza³ nawet zedrzeæ
z³oto, którym pokryte by³y drzwi œwi¹tyni.

GPZ

T¹ decyzj¹ Hiskiasz nie odda³ czci Bogu — chocia¿ by³ Bo¿ym dzieckiem. Bóg chce, aby wszystkie Jego dzieci oddawa³y Mu czeœæ. Mo¿esz staæ siê jak lustro. Lustro odbija œwiat³o, a ty mo¿esz odzwierciedlaæ Boga w swoim zachowaniu, w sposobie mówienia. Bêdziesz
„odzwierciedlaæ” Boga, kiedy wstaniesz rano w niedzielê i pójdziesz
do koœcio³a, nawet jeœli nikt inny w twojej rodzinie nie pójdzie. Oddajesz czeœæ Bogu, kiedy szanujesz rodziców i nauczycieli, poniewa¿ tak
czyni chrzeœcijanin. Mo¿esz nie zgodziæ siê na to, by byæ niemi³ym dla
nielubianego ch³opca w twojej klasie. Oddajesz Bogu czeœæ, kiedy odrabiasz zadanie domowe, tak dobrze jak tylko potrafisz. A czynisz te
rzeczy nie aby pokazaæ, ¿e jesteœ kimœ wyj¹tkowym, lecz by pokazaæ,
¿e twój Bóg jest kimœ szczególnym. Pamiêtaj o s³owach z Biblii: „Nie
nam, Panie,... ale imieniu swemu daj chwa³ê...” (Ps. 115,1). Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w ¿yciu jest przynosiæ chwa³ê i czeœæ Bogu.
Hiskiasz zazwyczaj ¿y³ w ten sposób, lecz strach pokona³ go i próbowa³ przekupiæ wielkiego króla Sancheryba. Jego wysi³ki posz³y na
marne. Wkrótce potê¿na armia asyryjska wyruszy³a na Jeruzalem.
Mieszkañcy Jeruzalemu wiedzieli, ¿e ci okrutni ¿o³nierze zabrali ich
s¹siadów, Izrael, do niewoli asyryjskiej. Czy oni tak¿e zostan¹ wziêci
do niewoli?
Król zwo³a³ ksi¹¿¹t i wspólnie podjêli kilka wa¿nych decyzji. Mury Jeruzalemu zosta³y natychmiast naprawione, a woko³o pierwszego muru
zosta³ wybudowany drugi mur. Rzeki poza miastem zosta³y zablokowane, tak aby zbli¿aj¹ca siê armia nie mia³a dostêpu do wody. Król
zorganizowa³ ¿o³nierzy i postawi³ stra¿e na murach Jeruzalemu. Hiskiasz nie ufa³ jednak swoim sprytnym pomys³om, ani swej armii. Pos³uchajcie, co powiedzia³ do swoich ludzi: „B¹dŸcie odwa¿ni i mê¿ni;
nie bójcie siê ani nie lêkajcie siê króla asyryjskiego, ani tego t³umu,
który jest z nim... Z nim jest ramiê cielesne, a z nami jest Pan nasz
Bóg; On nam pomo¿e i stoczy bój za nas” (2 Kron. 32,7-8). Król uœwiadomi³ ludziom, ¿e ufa Bogu. Wiedzia³, ¿e Bóg jest wiêkszy ni¿ potêga asyryjska. Hiskiasz czci³ Boga, nieprawda¿?
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Obrazek III-4
Nie musiano d³ugo czekaæ a¿ wrogie wojska dotar³y do Jeruzalemu.
Nie przybyli, aby walczyæ, lecz aby przekazaæ wiadomoœæ, co uczynili bardzo g³oœno i w jêzyku ¯ydów. Wiadomoœæ, któr¹ przekazali odnajdujemy w Biblii. (Przeczytaj 2 Kron. 32,10-15).
— Tak mówi Sancheryb, król asyryjski: Na czym opieracie swoj¹ ufnoœæ, ¿e pozostajecie w oblê¿onym Jeruzalemie? Przecie¿ Hiskiasz
was zwodzi i wydaje was na niechybn¹ œmieræ z g³odu i pragnienia,
powiadaj¹c: Pan, nasz Bóg, wyrwie nas z d³oni króla asyryjskiego. On
to, Hiskiasz, pousuwa³ jego œwi¹tynki na wzgórzach i jego o³tarze, powiadaj¹c do Judejczyków i do Jeruzalemu: Przed jednym o³tarzem bêdziecie oddawaæ pok³on i sk³adaæ na nim ofiary z kadzid³a. Czy nie
wiecie, co uczyni³em ja i moi ojcowie wszystkim ludom krajów? Czy
bogowie narodów tych ziem potrafili wyrwaæ ich ziemie z mojej rêki?
Który spoœród wszystkich bogów tych ludów, jakie moi ojcowie wytracili jako ob³o¿one kl¹tw¹, potrafi³ wyrwaæ swój lud z mojej rêki?
Jak¿e wiêc wasz Bóg potrafi was wyrwaæ z mojej rêki? Niech¿e was
wiêcej nie kusi Hiskiasz i niech was tak nie zwodzi! Nie wierzcie mu,
gdy¿ ¿aden bóg jakiegokolwiek narodu czy królestwa nie potrafi wyrwaæ swojego ludu z mojej rêki, jak niegdyœ z rêki moich ojców. Tym
mniej wasz Bóg wyrwie was z mojej rêki.
Oczywiœcie wszyscy ludzie w mieœcie us³yszeli t¹ wiadomoœæ, a w³aœnie tego chcieli Asyryjczycy. Byli przekonani, ¿e ta wiadomoœæ sterroryzuje ¯ydów i obróc¹ siê oni przeciwko swojemu królowi.
— Czy mo¿ecie mówiæ do nas po asyryjsku, a nie po hebrajsku? — zawo³a³ jeden z ludzi Hiskiasza.
— Nie! brzmia³a odpowiedŸ.
Wróg przybli¿y³ siê i ponownie przekazano wiadomoœæ. Ludzie na
murach byli przera¿eni, lecz nic nie odpowiedzieli, gdy¿ taki by³ rozkaz króla Hiskiasza.

Obrazek III-5
Asyryjczycy napisali tak¿e list do króla Hiskiasza. By³o w nim napisane, ¿e Bóg Hiskiasza jest s³aby i bezradny. Hiskiasz widzia³, ¿e wrogowie naœmiewali siê z jego Boga. By³o to coœ czego nie móg³ znieœæ.
Ta groŸba nie by³a tylko przeciwko Judzie i Asyrii, lecz Bo¿ej czci.
Hiskiasz wzi¹³ list i poœpieszy³ do œwi¹tyni. Tam roz³o¿y³ go przed Panem i modli³ siê. Pos³uchaj fragmentu jego modlitwy: „Teraz wiêc, Panie i Bo¿e mój, wybaw nas, proszê, z jego rêki, a poznaj¹ wszystkie
królestwa ziemi, ¿e jedynie Ty, Panie, jesteœ Bogiem” (2 Król. 19,19).
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Oczywiœcie, ¿e Hiskiasz chcia³, aby Bóg zachowa³ go. Chcia³ te¿, aby
Bóg chroni³ jego armiê, ale nie chcia³, by wrogowie wkroczyli do Jeruzalemu, lecz przede wszystkim pragn¹³, aby Bogu oddawano czeœæ.
Chcia³, aby wszystkie narody dowiedzia³y siê, ¿e Bóg jest potê¿niejszy ni¿ pyszny król Sancheryb i jego armia. O czym myœlisz, gdy modlisz siê, wierz¹cy ch³opczyku i dziewczynko? Czy skupiasz siê na tym,
czego chcia³byœ? Zawsze powinniœmy pragn¹æ, aby odpowiedzi na nasze modlitwy oddawa³y Bogu czeœæ. Pomyœlmy o niektórych modlitwach. Adam modli³ siê: „Panie, proszê daj mi grê komputerow¹, poniewa¿ Szymon ma tak¹ i jest mi ona potrzebna.” Bogdan modli³ siê:
„Panie, proszê spraw, by Andrzej sta³ siê chrzeœcijaninem. ¯ycie sta³oby siê dla mnie ³atwiejsze i wszystkie dzieci zobaczy³yby, ¿e jesteœ
w stanie zmieniæ tych, którzy dokuczaj¹ innym.” A oto modlitwa Kamili: „Panie, wstyd mi za mój wybuchowy charakter, naprawdê zawiod³am Ciebie. Proszê pomó¿ mi panowaæ nad sob¹.” Kto z nich
myœla³ o tym, by oddaæ Bogu czeœæ, kiedy siê modlili? (Pozwól dzieciom odpowiedzieæ.)
Hiskiasz modli³ siê, aby œwiat móg³ poznaæ, ¿e jego Bóg jest jedynym
prawdziwym Bogiem. Zosta³ on zachêcony, aby ufaæ Bogu dziêki wiadomoœci jak¹ otrzyma³ od proroka Izajasza: „Sancheryb nie wkroczy
do Jeruzalemu ani nie wystrzeli w nim strza³y. Bóg obroni miasto i zachowa je dla swojego imienia.”
Lecz w jaki sposób mog³o siê coœ takiego staæ? Armia asyryjska by³a
tak potê¿na, liczy³a tak wielu ¿o³nierzy.

Obrazek III-6
Hiskiasz i jego ludzie nie musieli d³ugo czekaæ. Nastêpnego ranka poszli przyjrzeæ siê zbli¿aj¹cej siê armii z murów miasta. Musieli zastygn¹æ w zadziwieniu. W obozie nic siê nie rusza³o. 185 000 ¿o³nierzy by³o martwych. Biblia mówi nam, ¿e w nocy anio³ Pañski przyby³ do
obozu i uœmierci³ Asyryjczyków. Armia asyryjska zosta³a zniszczona.
Król Sancheryb, który przebywa³ poza obozem, by³ zdruzgotany t¹
wiadomoœci¹. Teraz on by³ s³aby i bezradny, jego przechwa³ki wydawa³y siê teraz g³upie.
GPZBóg zatroszczy³ siê o swoj¹ czeœæ. Wiadomoœæ o wielkim zwyciêstwie Pana Boga roznios³a siê jak po¿ar. S¹siaduj¹ce narody wkrótce
dowiedzia³y siê o tym i wszystkie rozmowy toczy³y siê wokó³ „Boga
Judy” — „Boga Hiskiasza”. Wielu z tych ludzi przynios³o nawet dary
do œwi¹tyni, a tak¿e Hiskiaszowi.
GPZ

Jeœli znasz Pana Jezusa jako swego Zbawiciela, Bóg chce, abyœ ¿y³ tak,
by oddawaæ Jemu czeœæ. Ty i ja powinniœmy byæ zasmuceni, kiedy widzimy, ¿e ludzie naœmiewaj¹ siê z Pana. Gdy modlimy siê powinniœmy
du¿o rozmyœlaæ o Bo¿ej czci. Porozmawiajmy teraz z Bogiem i poproœmy, ¿eby pomóg³ nam nauczyæ siê tej wa¿nej lekcji. (Pozwól dzieciom braæ udzia³ w modlitwie.)
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Lekcja 4
Manasses
Fragmenty biblijne dla nauczycieli

Plan lekcji

2 Król. 21; 2 Kron. 33

Pocz¹tek
„Nie Adam, nie mo¿esz przyjaŸniæ siê z tym
ch³opcem...”

G³ówna prawda
Nikt nie jest tak z³y, by Bóg nie móg³ go zbawiæ

Rozwój wydarzeñ

Zastosowanie
Dzieci nie zbawione: Mo¿esz przyjœæ do Chrystusa
bez wzglêdu na to, jaki jesteœ z³y
Dzieci zbawione: Módl siê o nie zbawionych cz³onków rodziny i przyjació³

Wiersz biblijny
„Niech bezbo¿ny porzuci swoj¹ drogê, a przestêpca
swoje zamys³y i niech siê nawróci do Pana, aby siê
nad nim zlitowa³, do naszego Boga, gdy¿ jest hojny
w odpuszczaniu!” Izaj. 55,7

Dodatkowe pomoce wizualne
Przynieœ miskê i rêcznik
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1. Manasses zostaje królem
2. Manasses zachêca do oddawania czci bo¿kom
3. Manasses uprawia wró¿biarstwo i czary
GPN
4. Bóg ostrzega Manassesa i Judê
GPN
5. Mannases i ludzie nie zwracaj¹ na to uwagi
6. Asyria atakuje i Manasses dostaje siê do niewoli
7. Manasses w wiêzieniu w Babilonie
GPN
Punkt kulminacyjny
Bóg wybacza Manassesowi
GPN
Manasses powraca do Jeruzalemu
Zakoñczenie
Manasses kontynuuje reformy
GPZ
GPN
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Lekcja
— Nie, Adam, ty nie mo¿esz spêdzaæ tyle czasu z tym ch³opcem. To
nie wypada.
— Ale dlaczego? — dopytywa³ siê Adam.
Jego mama poda³a mu wiele powodów.
— Czy to nie ten, który namalowa³ grafitti na œcianie budynku poczty?
Czy to nie on wrzuca œmieci do strumyka? Czy to nie on w¹cha klej?
Czy to nie ten, który czêsto chodzi na wagary? Nie wolno ci siê z nim
kolegowaæ, tego nie da siê opisaæ s³owami, jaki on jest niegrzeczny!
„Nie da siê tego opisaæ s³owami” — to wyra¿enie mo¿e byæ u¿yte, aby
opisaæ tego króla Judy. By³ to Manasses, syn dobrego króla Hiskiasza
i mo¿na siê by³o spodziewaæ, ¿e on tak¿e bêdzie dobry i m¹dry. Lecz
tak nie by³o! Manasses zosta³ królem maj¹c dwanaœcie lat i szybko da³
siê poznaæ jako ten, który nie uwielbia Pana Boga ani nie jest Mu pos³uszny.

Obrazek IV-1
Hiskiasz zniszczy³ miejsca, w których oddawano czeœæ fa³szywym
bo¿kom, lecz Manasses wyda³ rozkaz „Odbudujcie je.” Odbudowa³ o³tarze dla fa³szywego boga Baala i zachêca³ ludzi, aby go uwielbiali.
Sam Manasses oddawa³ czeœæ s³oñcu, ksiê¿ycowi, gwiazdom i posiada³ wiele ró¿nego rodzaju o³tarzy, które ustawi³ na dziedziñcu w œwi¹tyni. Postawi³ te¿ rzeŸbiony pos¹g, który umieœci³ w œwi¹tyni, a ludzie
dok³adnie wiedzieli, ¿e tylko Bóg i wy³¹cznie Bóg powinien byæ tam
uwielbiany. Manasses nawet odda³ na spalenie jednemu z tych bo¿ków
swojego w³asnego synka. To tak, jak gdyby mówi³ do Boga: „Nie, nie
bêdê uwielbia³ Ciebie, bêdê uwielbia³ wszystko inne — tylko nie Ciebie!” Manasses przeciwstawia³ siê Bogu.

Obrazek IV-2
GPN

GPN

Mo¿e wœród nas jest ktoœ, kto przeciwstawia siê Bogu? Wiesz, ¿e
k³amstwo jest z³e, lecz ok³amujesz swojego nauczyciela i przechwalasz siê tym przed kolegami. Wiesz, ¿e Bogu nie podoba siê, gdy ogl¹dasz „brudne” czasopisma, ale tobie to sprawia przyjemnoœæ i wci¹gasz do tego innych. Wiesz, ¿e Bóg nakazuje: „Nie nadu¿ywaj imienia
Bo¿ego.” Lecz robisz to, a nawet opowiadasz dowcipy o Jego Synu.
Ty tak¿e przeciwstawiasz siê Bogu, tak jak Manasses.
Jako dziecko wychowane w pa³acu zapewne s³ysza³ o wspania³ych
rzeczach, których Bóg dokona³ dla jego ojca Hiskiasza. Czy pamiêtasz
niektóre z nich? (Pozwól dzieciom odpowiedzieæ.) Jako ch³opiec by³
uczony Bo¿ego prawa. Zna³ przykazania „Nie bêdziesz mia³ innych
bogów obok Mnie”, oraz „Nie czyñ sobie podobizny rzeŸbionej czegokolwiek” (2 Moj¿. 20,3-4). Zapewne s³ysza³ wielkiego proroka Izajasza. Lecz ¿adna z tych rzeczy nie zmieni³a go. Biblia mówi: „Podstêpne jest serce, bardziej ni¿ wszystko inne, i zepsute” (Jer. 17,9). Oznacza to, ¿e tak naprawdê ka¿dy ma grzeszne serce. Manasses pozwoli³,
by jego z³o wysz³o na jaw w jego ¿yciu. Lecz w ka¿dym przypadku z³o
jest w nas. To, ¿e masz wierz¹cych rodziców, ¿e znasz Bo¿e przykaza-
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nia, czytasz Bibliê, to nie zmienia twojego grzesznego serca. To mo¿e
uczyniæ tylko Bóg, a Manasses nie mia³ zamiaru o to poprosiæ.
Manasses pogr¹¿a³ siê coraz bardziej. Zacz¹³ zajmowaæ siê nawet czarami. Mia³ do czynienia z prawdziwymi czarownikami rzucaj¹cymi
uroki, wró¿bitami oraz tymi, którzy rozmawiali ze zmar³ymi. Manasses zachêca³ ludzi do tego wszystkiego, pomimo, ¿e wiedzia³ co Bóg
o tym s¹dzi: „... obrzydliwoœci¹ dla Pana jest ka¿dy, kto to czyni” (5
Moj¿. 18,12). Manasses rz¹dzi³ w niegodziwy sposób. Zezwala³ na
uwolnienie przestêpców, a zabija³ niewinnych ludzi. Naprawdê „nie da
siê tego opisaæ s³owami.” By³ najgorszym królem Judy.
Od³ó¿ ksi¹¿kê Bóg by³ oburzony postêpowaniem Manassesa i by³ niezadowolony z ludzi w Judzie. Bóg jest œwiêty i dobry. W Biblii czytamy, ¿e Bóg przenigdy nie mo¿e pochwaliæ grzechu. Musi ukaraæ
grzech, a Manasses z ca³¹ pewnoœci¹ zas³ugiwa³ na natychmiastow¹
karê! Lecz Bóg ³agodnie i cierpliwie ostrzega³ króla i ludzi.
Zademonstruj wycieranie talerza œciereczk¹.
„Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto ja sprowadzê na Jeruzalem
i na Judê takie nieszczêœcie, ¿e ka¿demu, kto o tym us³yszy, w obu
uszach zadzwoni... i wytrê Jeruzalem, jak wyciera siê misê.” (2 Król.
21,12-13). (Dobrze by³oby zrobiæ to podczas nauczania.) Bóg nadal
ostrzega tych, którzy Mu siê przeciwstawiaj¹ i chodz¹ w³asnymi drogami. Bardzo wa¿ne jest, aby zwracaæ uwagê na Bo¿e ostrze¿enia, które odnajdujemy w Biblii. S³uchaj! „oblicze Pañskie (jest zwrócone)
przeciwko tym, którzy czyni¹ z³o” (1 Piotra 3,12). „Kto bowiem wyrz¹dza krzywdê, otrzyma odp³atê za krzywdê bez wzglêdu na osobê”
(Kol. 3,25). „Droga bezbo¿nych wiedzie do nik¹d” (Psalm 1,6).
W Biblii wyraŸnie czytamy, ¿e ci, którzy ur¹gaj¹ Bogu, nigdy nie bêd¹ z Nim w niebie, lecz zostan¹ ukarani na wieki. Czy weŸmiesz sobie
do serca te ostrze¿enia? Czy zrobi³ tak Manasses i jego lud? Biblia mówi nam dok³adnie o tym, co siê wydarzy³o. (Przeczytaj 2 Kron. 33,10.)
„Pan przemawia³ do Manassesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zwa¿ali.” To co powiedzia³ Bóg, nie mia³o znaczenia. Nie zwracali na to
uwagi.

Obrazek IV-3
Lecz Bóg przejmowa³ siê Manassesem i jego ludem. Jak zawsze, co
obieca³, to uczyni³. Zes³a³ potê¿n¹ armiê asyryjsk¹ do Judy, która
wkrótce zaatakowa³a Jeruzalem. Wielkie miasto zosta³o wytarte jak
misa. Drogocenne z³oto i srebro zosta³o skradzione. Ludzie zostali
wziêci do niewoli. Król Manasses zosta³ pochwycony, w³o¿ono hak do
jego nosa i zabrano go jak niewolnika do Babilonu. Asyryjczycy byli
dumni, ¿e go pochwycili, wiêc ci¹gnêli go ulicami Babilonu, a t³um
drwi³ i naœmiewa³ siê. Manasses zosta³ wrzucony do ciemnego, niewygodnego wiêzienia. To wszystko przypomina nam o czymœ, co Bóg powiedzia³ w Biblii: „droga niewiernych prowadzi do zguby” (Przyp.
Sal. 13,15). Ka¿dy kto obra¿a Boga i przeciwstawia siê Mu, bêdzie
cierpia³. Mo¿e nie stanie siê to od razu, ale na pewno tak bêdzie, jak
w przypadku Manassesa.
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Obrazek IV-4
W wiêzieniu Manasses mia³ czas na przemyœlenia. Bo¿ki, którym ufa³,
zawiedli go. Byæ mo¿e przypomina³ sobie, jak to jego ojciec stawi³
czo³a o wiele wiêkszej armii i wygra³. Dlaczego? Manasses zna³ odpowiedŸ — Pan, Bóg jego ojca, odniós³ zwyciêstwo.
Mannasses myœla³ o Bogu — tym, który mo¿e uczyniæ wszystko, co
zechce. Uœwiadomi³ sobie, ¿e ten wspania³y Bóg jest czysty, œwiêty
i dobry. Nienawidzi grzechu. Musi ukaraæ ka¿dy grzech. Nie mo¿e nawet znieœæ widoku grzechu. Co za Bóg! Manasses rozmyœla³ tak¿e
o sobie samym. Wiedzia³, ¿e jest bardzo, bardzo z³y i zas³u¿y³ na to, co
go spotka³o. Prawdopodobnie myœla³, ¿e Bóg nie chce mieæ z nim nic
do czynienia. Po tym jak oddawa³ czeœæ bo¿kom, jak zachêca³ tysi¹ce
innych, by czynili to co on. Manasses z³o¿y³ na ofierze swoje dzieci,
kontaktowa³ siê z wró¿bitami i czarownikami. Nie zwa¿a³ na Bo¿e
ostrze¿enia. Z pewnoœci¹ p³aka³, gdy teraz myœla³ nad swoim ¿yciem.
Wiedzia³, ¿e „nie ma s³ów, by opisaæ” jaki jest z³y. Z ca³¹ pewnoœci¹
nie zas³ugiwa³ na nic innego, jak tylko na karê od Boga.
GPN

Czy kiedykolwiek czu³eœ siê w ten sposób? Myœlisz, ¿e jesteœ zbyt z³y,
aby Bóg chcia³ mieæ z tob¹ coœ do czynienia. Uczyni³eœ wiele z³ych
rzeczy, za które siê wstydzisz. Wiesz, ¿e zas³ugujesz na Bo¿¹ karê i tak
jak Manassesowi jest ci przykro z powodu nieporz¹dku jaki panuje
w twoim ¿yciu. Je¿eli, po zakoñczeniu spotkania, chcia³byœ ze mn¹ porozmawiaæ o tym jak otrzymaæ Bo¿e przebaczenie, bêdê.... (wyznacz
odpowiednie miejsce). Z przyjemnoœci¹ poka¿ê ci na podstawie Biblii,
w jaki sposób Bóg mo¿e wybaczyæ ci, bez wzglêdu na to, jak bardzo
jesteœ z³y.
Tam w wiêzieniu Manasses wo³a³ do Boga. Wiedzia³, ¿e w przesz³oœci
Bóg przebacza³ ludziom, którzy czynili z³e rzeczy przeciw Niemu.
Manasses powiedzia³ Bogu, ¿e jest mu przykro i b³aga³ Go o wybaczenie. Pos³uchaj co siê sta³o: „Pan da³ siê uprosiæ i wys³ucha³ jego b³agania”. Czy¿ to nie jest wspania³e!

GPN

Bóg nie potraktowa³ Manassesa w taki sposób, na jaki zas³u¿y³. Raczej
umi³owa³ tego cz³owieka i przebaczy³ mu wszystkie z³e rzeczy, które
uczyni³! Sta³o siê to, co prorok Izajasz napisa³: „Niech bezbo¿ny porzuci swoj¹ drogê, a przestêpca swoje zamys³y i niech siê nawróci do
Pana, aby siê nad nim zlitowa³, do naszego Boga, gdy¿ jest hojny
w odpuszczaniu!” (Izaj. 55,7). W tych s³owach Bóg obiecuje, ¿e kiedy
komuœ jest przykro do tego stopnia, ¿e chce porzuciæ z³¹ drogê i nawróciæ siê do Boga, Bóg nie potraktuje go tak, jak na to zas³uguje. Bóg
obiecuje „hojnoœæ w odpuszczaniu”. Oznacza to, ¿e z przyjemnoœci¹
przebaczy wszystkie z³e rzeczy i to w³aœnie uczyni³ dla Manassesa!

Obrazek IV-5
Lecz jak to jest w ogóle mo¿liwe? Czy to nie jest niesprawiedliwe?
Sporz¹dŸmy listê niektórych grzechów Manassesa. (Dzieci wymieniaj¹ grzechy, a nauczyciel spisuje je.) Bóg nie mo¿e powiedzieæ: „Zapo-
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minam o tych wszystkich rzeczach.” Nie, On jest tak œwiêty i dobry, ¿e
musi ukaraæ ka¿dy grzech. Setki lat póŸniej Bóg zes³a³ na ten œwiat
swego jedynego Syna. By³ dobry, lecz umar³ na krzy¿u. Bóg ukara³ Go
za grzechy Manassesa, ale nie tylko za jego grzechy. W Ksiêdze Izajasza czytamy: „Pan dotkn¹³ jego (Pana Jezusa) kar¹ za winê nas wszystkich” (Izaj. 53,6). Oznacza to, ¿e mo¿esz sporz¹dziæ listê swoich
grzechów, bez wzglêdu na to, co zrobi³eœ. I jeœli chcesz zawróciæ ze
z³ej drogi i zaufaæ Panu Jezusowi, ¿e On jest tym jedynym, który poniós³ karê, na któr¹ zas³ugiwa³eœ, bêdzie ci odpuszczone! Oczywiœcie
nie musisz sporz¹dzaæ takiej listy, lecz proszê pamiêtaj, ¿e nikt nie jest
zbyt z³y, aby przyjœæ do Pana Jezusa. Pos³uchaj jeszcze raz tych szczególnych s³ów. „Niech bezbo¿ny porzuci swoj¹ drogê, a przestêpca
swoje zamys³y i niech siê nawróci do Pana, aby siê nad nim zlitowa³,
do naszego Boga, gdy¿ jest hojny w odpuszczaniu!” (Izaj. 55,7). Bóg
dotrzyma swojego s³owa, tak jak uczyni³ to w przypadku Manassesa
w tym strasznym wiêzieniu.

Obrazek IV-6
Bóg zatroszczy³ siê, aby Manasses zosta³ uwolniony z wiêzienia. Król
asyryjski zezwoli³ mu powróciæ do Jeruzalemu. ZnaleŸæ siê ponownie
w „domu” — to by³o wspania³e.
Czego oczekiwa³byœ od Manassesa, ¿e uczyni po powrocie do Jeruzalemu? (Pozwól dzieciom odpowiedzieæ.) Tak, stara³ siê naprawiæ, to co
zrobi³ Ÿle. Podj¹³ decyzjê o usuniêciu bo¿ków i o³tarzy ze œwi¹tyni
i wyrzuceniu ich poza miasto. Nigdy wiêcej nie poprosi³ wró¿bitów
lub czarowników o radê. Rozkaza³, aby ludzie s³u¿yli Bogu. Da³ te¿
dobry przyk³ad — sam chodzi³ do œwi¹tyni. Oczywiœcie nie potrafi³
naprawiæ wszystkiego. Nie móg³ przywróciæ do ¿ycia ludzi, którzy zostali zabici. Nie móg³ tak naprawdê zmieniæ ludzi, których zachêca³,
by oddawali czeœæ ba³wanom. Wielu z nich potajemnie chcia³o nadal
je uwielbiaæ.
Kiedy postanowisz sprzeciwiaæ siê Bogu, mo¿esz wyrz¹dziæ krzywdê,
której nie bêdzie siê da³o naprawiæ. Manasses musia³ zaakceptowaæ to,
lecz teraz by³ ca³kowicie innym cz³owiekiem, a jego lud móg³ dostrzec
zmianê w jego ¿yciu. To tak¿e mo¿e przytrafiæ siê tobie. Jeœli nawrócisz siê do Boga wiedz¹c, ¿e Bo¿y Syn umar³ za twój grzech, on odmieni tak¿e i ciebie. W Biblii czytamy: „Jeœli ktoœ jest w Chrystusie,
nowym jest stworzeniem” (2 Kor. 5,17). On zmieni tych, którzy dokuczaj¹ innym w ludzi, którzy dobrze myœl¹ o innych i s¹ uprzejmi; Bóg
sprawia, ¿e k³amcy staj¹ siê prawdomówni, On pomaga w¹chaj¹cym
klej zerwaæ z tym na³ogiem. Cokolwiek z³ego uczyni³eœ, Bóg mo¿e ciê
zmieniæ. Nikt nie jest zbyt z³y, by nie otrzymaæ Bo¿ego przebaczenia!
Dowiód³ tego Manasses. W jego ¿yciu zasz³a wielka zmiana! Manasses rz¹dzi³ w sumie przez 55 lat — d³u¿ej ni¿ jakikolwiek inny król judzki.
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Jestem przekonany, ¿e Bóg pragnie, abyœmy nauczyli siê od Manassesa, ¿e nikt nie jest zbyt z³y, by Bóg nie móg³ go zbawiæ. Byæ mo¿e
masz kolegê lub kogoœ w rodzinie o kim myœla³eœ, ¿e nie ma sensu siê
o niego modliæ. Nie poddawaj siê! Bóg zbawi³ Manassesa, mo¿e zbawiæ twojego przyjaciela, twojego tatê, twoj¹ siostrê.
Czy jesteœ szczêœliwy, ¿e nauczy³eœ siê, ¿e Bóg mo¿e zbawiæ tak¿e ciebie? Nikt nie zas³uguje na Bo¿e przebaczenie, lecz bez wzglêdu na to,
jak jesteœ z³y, Bóg mo¿e ci wybaczyæ i zmieniæ ciê. Nasz wiersz biblijny mówi o tym, co trzeba uczyniæ.

GPN

„Niech bezbo¿ny porzuci swoj¹ drogê, a przestêpca swoje zamys³y
i niech siê nawróci do Pana, aby siê nad nim zlitowa³, do naszego Boga, gdy¿ jest hojny w odpuszczaniu!” (Izaj. 55,7).
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Lekcja 5
Jozjasz
Fragmenty biblijne dla nauczycieli

Plan lekcji

2 Kron. 34-35; 2 Król. 22-23,28

Pocz¹tek

G³ówna prawda

Jakie prawa ustanowi³byœ?

Traktuj Bo¿e S³owo powa¿nie — tak jak Jozjasz

Rozwój wydarzeñ

Zastosowanie
Dzieci nie zbawione: WeŸ pod uwagê Bo¿e ostrze¿enia i b¹dŸ pos³uszny zaproszeniu Ewangelii
Dzieci zbawione: B¹dŸ pos³uszny temu, co czytasz
w Biblii

Wiersz biblijny
„A b¹dŸcie wykonawcami S³owa, a nie tylko s³uchaczami” Jak. 1,22

1. Jozjasz w wieku oœmiu lat zostaje królem
GPN
2. Jozjasz szuka Pana
3. Jozjasz przeprowadza reformy
4. Ksiêga Zakonu zostaje odnaleziona
5. Czytanie Ksiêgi Zakonu
6. Zmartwienie króla
GPN
7. Król otrzymuje wiadomoœæ od Chuldy
8. Król i lud gromadz¹ siê w œwi¹tyni
9. Król obiecuje byæ pos³uszny Panu
GPZ
10.Ludzie obiecuj¹ byæ pos³uszni Panu
GPZ
11.Król kontynuuje reformy
GPZ
12.Jozjasz na nowo wprowadza Paschê
GPN

Punkt kulminacyjny
Jozjasz zostaje zraniony w walce

Zakoñczenie
Jozjasz umiera a lud pogr¹¿a siê w ¿a³obie
GPN
GPZ
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Lekcja
Obrazek V-1
Je¿eli zosta³byœ królem lub królow¹, jakie ustanowi³byœ prawa? (Pozwól dzieciom odpowiedzieæ). Zabawnie jest wyobra¿aæ sobie, ¿e jest
siê w³adc¹, lecz nie by³oby to takie zabawne, gdyby naprawdê to siê
sta³o!

GPN

Nie by³o to zabawne dla Jozjasza, który zosta³ ustanowiony królem Judy, w wieku oœmiu lat. Oczywiœcie, potrzebni mu byli ludzie, którzy
doradzaliby mu i pomagali. Lecz kiedy mia³ szesnaœcie lat, podj¹³ kilka wa¿nych decyzji. Biblia mówi nam, ¿e zacz¹³ szukaæ Boga. Jest to
doœæ zaskakuj¹ce, gdy¿ jego ojciec nie by³ zainteresowany Bo¿ymi
sprawami i oddawa³ czêœæ bo¿kom. Nie wiemy, jak do tego dosz³o, ¿e
m³ody Jozjasz dowiedzia³ siê o Bogu, lecz w jakiœ sposób to siê sta³o.
Bóg pracowa³ w jego sercu sprawiaj¹c, ¿e powa¿nie zainteresowa³ siê
poznaniem Go osobiœcie. Niewiele wiedzia³, ale traktowa³ to powa¿nie. A ty? Wiesz du¿o wiêcej ni¿ Jozjasz. Co wiesz na temat grzechu?
Co wiesz o Jezusie Chrystusie? Co wiesz odnoœnie zbawienia? (Pozwól dzieciom odpowiedzieæ.) Widzisz, wiesz bardzo du¿o. Taka wiedza ró¿ni siê od wiedzy naukowej, historycznej lub geograficznej. Kiedy znasz Bibliê, znasz przes³anie dane nam od Boga. Musisz byæ pos³uszny Bo¿ej wiadomoœci, poniewa¿ jest to najwa¿niejsza wiadomoœæ
jak¹ kiedykolwiek otrzymasz. Oczywiœcie nie wiesz wszystkiego, co
odnajdujemy w Biblii, lecz wiesz trochê. Bóg oczekuje, abyœ by³ pos³uszny temu, co wiesz. Jozjasz wiedzia³ niewiele, lecz by³ pos³uszny.
Zaufa³ Bogu i „czyni³ to, co prawe w oczach Pana” (2 Kron. 34,2).
Oznacza³o to wprowadzenie wielkich zmian w kraju. Bo¿ki musia³y
zostaæ usuniête! Rozkaza³ rozbicie ich na ma³e kawa³ki i rozrzucenie
ich na grobach tych, którzy oddawali im czeœæ.

Obrazek V-2
Jozjasz zarz¹dzi³ remont œwi¹tyni. Ludzie ciê¿ko pracowali: niektórzy
czyœcili, inni budowali, a jeszcze inni naprawiali. Robota wrza³a. Chilkiasz, arcykap³an, tak¿e tam by³. Pewnego dnia zajmuj¹c siê finansami projektu budowlanego w zakurzonym k¹cie œwi¹tyni natkn¹³ siê na
stary zwój. Wzi¹³ go ostro¿nie i zapewne trz¹s³ siê z podekscytowania,
gdy go czyta³. „Znalaz³em Ksiêgê Zakonu Bo¿ego w œwi¹tyni” — powiedzia³ swemu sekretarzowi Szafanowi i odda³ mu j¹.
Szafan spojrza³ na zwój. Wiedzia³, ¿e jest to Bo¿y zakon. Nigdy
wczeœniej nie widzia³ kopii tej ksiêgi, nigdy wczeœniej nie trzyma³ go
w rêkach. Król musia³ dowiedzieæ siê o tym wspania³ym znalezisku.
Szafan popêdzi³, aby donieœæ o tym królowi. „Chilkiasz, kap³an wrêczy³ mi zwój.” I zacz¹³ czytaæ na g³os. Czyta³ Bo¿e prawa. Czy znasz
niektóre z nich? Czyta³ o karze, jak¹ Bóg zapowiedzia³, gdy nie bêd¹
Mu pos³uszni.

Obrazek V-3
Król nigdy wczeœniej nie s³ysza³ takich s³ów. Musia³ byæ wzruszony.
P³aka³. Rozdar³ swoje szaty, aby pokazaæ jak bardzo by³ zasmucony.
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Choæ te s³owa, które s³ysza³ by³y napisane 800 lat wczeœniej, zosta³y
dane przez Boga Moj¿eszowi, jednak król wiedzia³, ¿e by³y to Bo¿e
s³owa, które s¹ zawsze aktualne. Król wiedzia³, ¿e musi coœ zrobiæ.
Czy ty reagujesz w taki sposób na S³owo Bo¿e? Tak, jest to stara ksiêga, gdy¿ zosta³a napisana wiele lat temu, lecz jest na czasie, poniewa¿
Bo¿e s³owa nigdy nie staj¹ siê niemodne. Czytamy: „ca³e Pismo przez
Boga jest natchnione” (2 Tym. 3,16). Wszystkie s³owa w Biblii s¹ s³owami Bo¿ymi, zatem s¹ prawdziwe. Czy traktujesz ostrze¿enia tak powa¿nie jak Jozjasz? Pos³uchaj tego! „Kto wierzy w niego, nie bêdzie
s¹dzony; kto zaœ nie wierzy, ju¿ jest os¹dzony” (Ew. Jana 3,18).
To ostrze¿enie daje Bóg tym, którzy nie zaufali Jezusowi Chrystusowi
jako swemu Panu i Zbawicielowi. Bóg mówi, ¿e ju¿ jesteœ os¹dzony.
Przypuœæmy, ¿e przestêpca jest w s¹dzie i sêdzia og³asza karê œmierci.
Nawet je¿eli nie zostanie ona wykonana przez miesi¹c lub dwa, to i tak
przestêpca ju¿ jest os¹dzony. Tak samo jest z tymi, którzy nie s¹ chrzeœcijanami. S¹ „ju¿ os¹dzeni”. Bóg mówi, ¿e zostan¹ ukarani na wieki
za swoje grzechy, a to stanie siê po œmierci. Musisz traktowaæ Jego s³owa powa¿nie. Nie œmiej siê z tego. Nie wyrzucaj ze swojego umys³u.
Pos³uchaj, przemyœl i zaufaj Panu Jezusowi jako swemu Panu i Zbawicielowi. Byæ mo¿e zda³eœ sobie sprawê, ¿e musisz to uczyniæ. Chcesz
wiedzieæ, w jaki sposób mo¿esz dost¹piæ zbawienia? Z przyjemnoœci¹
ci wyt³umaczê ci to na podstawie Biblii. Po klubie, podejdŸ do mnie,
bêdê... (wyznacz miejsce) Bóg chce, abyœ przyj¹³ Jego s³owo do serca,
tak jak Jozjasz!
Król zwróci³ siê do Chilkiasza oraz czterech innych mê¿czyzn i rzek³
do nich (przeczytaj 2 Kron. 34,21) „IdŸcie, zasiêgnijcie rady Pana
o mnie, o pozosta³ych w Izraelu i Judzie, co do s³ów znalezionej ksiêgi, gdy¿ wielki jest gniew Pana, jaki rozgorza³ na nas za to, ¿e nasi ojcowie nie przestrzegali nakazu Pañskiego i nie postêpowali zgodnie ze
wszystkim, co jest napisane w tej ksiêdze.”
Kap³an wraz z innymi pospieszy³ do tego, który przemawia³ w imieniu
Boga. By³a to kobieta imieniem Chulda, prorokini, to znaczy kobieta,
która by³a mówc¹ od Boga. Przekaza³a im Bo¿¹ odpowiedŸ. „Oto co
mówi Pan. Wszystkie przekleñstwa o których s³yszeliœcie, spe³ni¹ siê,
gdy¿ ludzie Izraela i Judy odwrócili siê ode Mnie do innych bogów.
Powiedz królowi, ¿e poniewa¿ królowi by³o mu naprawdê przykro,
kiedy us³ysza³ Ksiêgê Zakonu, kara nie nadejdzie podczas jego panowania.”
Delegacja zanios³a odpowiedŸ królowi. By³a to dobra i z³a wiadomoœæ,
nieprawda¿?

Obrazek V-4
Król zapewne mia³ nadziejê, ¿e kiedy ludzie us³ysz¹ Bo¿e S³owa, tak¿e siê zmieni¹. Zwo³a³ wiêc lud Jeruzalemu. Czyta³ ze zwoju, który zosta³ znaleziony w œwi¹tyni. Ludzie nigdy wczeœniej tego nie s³yszeli.
Król sta³ przy kolumnie w œwi¹tyni i uroczyœcie obieca³, ¿e bêdzie pod¹¿a³ za Panem i przestrzega³ Jego przykazañ z ca³ego swego serca.
Bo¿e S³owo zmieni³o jego serce. Bo¿e S³owo sprawi³o, ¿e ¿ycie Jozjasza zmieni³o siê. Tak samo powinno byæ w twoim i moim przypad-
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ku. Biblia jest Bo¿ym przes³aniem i to jest bardzo niedobrze, gdy nie
przywi¹zuje siê do niego wagi. Przypuœæmy, ¿e twój kolega mówi:
„Zamierzam zadaæ ci dodatkowe zadanie domowe na ka¿dy wieczór
w tym tygodniu.” Nie zwracasz na to uwagi, lecz gdy twój nauczyciel
mówi do ciebie to samo, wtedy jest inaczej. Bóg — wielki, wspania³y
i œwiêty — powiedzia³ pewne s³owa w Biblii. Musimy czytaæ je, uwierzyæ w nie i byæ im pos³usznymi. Jeœli jesteœ chrzeœcijaninem, czy czytasz Bibliê? Czy zmienia ona twoje ¿ycie? A powinna.
Jozjasz chcia³, aby Bo¿e S³owo zmieni³o ¿ycie ludzi zgromadzonych
w œwi¹tyni. Kaza³ im przyrzec, ¿e bêd¹ s³u¿yæ Panu. Ludzie obiecali
to, lecz wiemy, ¿e niektórzy z nich nie uczynili tego szczerze. Byli pos³uszni królewskiemu nakazowi o oddawaniu czci Bogu, ale w g³êbi
serca nie kochali Go i nie byli mu pos³uszni. (Wiemy to ze wczesnych
pism Jeremiasza np. Jer. 3.) Czytanie zakonu nie mia³o dla nich wiêkszego znaczenia. I dlatego po œmierci Jozjasza, zostali pojmani i wziêci do niewoli.
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Bóg nie chce, abyœ by³ osob¹, która tylko s³ucha Jego s³ów. Jakub 1,22
mówi: „A b¹dŸcie wykonawcami s³owa, a nie tylko s³uchaczami.” By³oby dziwne, gdybyœ maj¹c brudn¹ buziê popatrzy³ do lustra i powiedzia³: „O, mam brudn¹ buziê!” Od³o¿y³byœ lustro i poszed³ do szko³y.
Zajrzenie do lustra nic by nie zmieni³o dla ciebie. Musisz zrobiæ coœ
w zwi¹zku z twoj¹ brudn¹ buzi¹. Tak samo jest, gdy s³uchasz nauczania z Biblii. Wiesz, co powinieneœ zrobiæ. G³upot¹ jest tak nie post¹piæ.
Król Jozjasz by³ wykonawc¹. Sta³ siê nawet bardziej zaciêtym, aby pozbyæ siê wszystkiego co mia³o zwi¹zek z czczeniem innych bogów.
Blisko œwi¹tyni znajdowa³y siê stajnie, w których trzymano konie podarowane przez jednego z królów dla boga s³oñca. Król Jozjasz usun¹³
konie i spali³ rydwany. Wyburzy³ domy wró¿bitów, tak by nikt nie
móg³ zasiêgn¹æ u nich rady. Stara³ siê doprowadziæ do tego, aby ¿adne
miejsca gdzie by³y czczone bo¿ki, nigdy nie mog³y byæ ponownie u¿yte. Dlaczego czyni³ te rzeczy? Poniewa¿ by³ pos³uszny S³owu Bo¿emu.
Od³ó¿ karty obrazkowe. Poka¿ wykres.
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Je¿eli jesteœ chrzeœcijaninem, dobr¹ rzecz¹ jest spisaæ to, co powinieneœ zrobiæ w zwi¹zku z tym, co przeczyta³eœ w Biblii. Je¿eli chcesz,
mam tutaj ma³y wykres, którego mo¿esz u¿yæ do tego celu. Zapisz
wiersze biblijne, które przeczyta³eœ, nastêpnie zapisz zadanie, którego
siê podejmiesz. Na przyk³ad, podczas cichego czasu czytasz Kolosan
3,22-24. (Przeczytaj te wiersze na g³os.) Jakie zadanie móg³byœ podj¹æ, aby byæ pos³uszny Bo¿emu S³owu? (Pozwól dzieciom podaæ propozycje.) Mo¿esz zabraæ jeden z tych wykresów do domu i u¿ywaæ
podczas twojej Chwili Skupienia. Jozjasz mia³by d³ug¹ listê w kolumnie „zadanie”, nieprawda¿?

Obrazek V-5
Jednym z zadañ, jakie król powzi¹³, by³o przywrócenie œwiêta Paschy.
Prowadzi³ ludzi w upamiêtnieniu tego, w jaki sposób Bóg wyprowadzi³ ich przodków z Egiptu. Wspominali, jak zostali oszczêdzeni przez
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anio³a œmierci, poniewa¿ pomazali odrzwia krwi¹ baranka. Bóg w zakonie powiedzia³, ¿e nale¿y obchodziæ Paschê. Okreœli³ te¿, w jaki
sposób nale¿y j¹ œwiêtowaæ. Jozjasz zrobi³ tak, jak to by³o napisane.
My wiemy du¿o wiêcej ni¿ Jozjasz; on posiada³ tylko piêæ pierwszych
ksi¹g Biblii, a my mamy wszystkie szeœædziesi¹t GPN szeœæ. W Nowym Testamencie czytamy, ¿e Jezus Chrystus jest naszym barankiem
paschalnym (1 Kor. 5,7). On przela³ swoj¹ krew, aby nas zbawiæ od
wiecznej kary. Jeœli zaufasz Mu jako swemu Zbawicielowi, wtedy Jego krew uwolni ciê od Bo¿ej kary na jak¹ zas³ugujesz. Dawno temu
Bóg powiedzia³ s³owa, które s¹ nadal aktualne: „Gdy ujrzê krew, ominê was” (2 Moj¿. 12,13). Czy kiedykolwiek potraktowa³eœ te s³owa powa¿nie? Czy zaufa³eœ Panu Jezusowi „z ca³ego serca”. Kiedy to uczynisz, wtedy Bóg pomo¿e ci zrozumieæ Jego s³owo i byæ Mu pos³usznym. Bóg pomóg³ Jozjaszowi na wiele sposobów.

GPN

Obrazek V-6
Jozjasz nie by³ doskona³y. Pope³nia³ b³êdy, tak jak my. Dowiedzia³ siê,
¿e król egipski wybiera siê na wojnê. Szybko postanowi³ walczyæ
przeciwko niemu. Nie s¹dzê, aby zapyta³ Pana o to co powinien zrobiæ. Król Egiptu pos³a³ Jozjaszowi wiadomoœæ: „Nie chce walczyæ
przeciwko tobie, zamierzam walczyæ przeciwko Asyrii. Bóg powiedzia³ mi, abym siê poœpieszy³, wiêc przestañ sprzeciwiaæ siê Bogu.
Bóg ajest ze mn¹.” Lecz Jozjasz postanowi³ walczyæ. Zdecydowa³ wyruszyæ na bitwê w przebraniu zwyczajnego ¿o³nierza. Zdarzy³a siê tragedia, gdy dosiêg³a go strza³a.
„Zabierzcie mnie, jestem ciê¿ko ranny” — wyj¹ka³. Jego ludzie zanieœli go na wóz, wsadzili na inny i ruszyli do Jeruzalemu, gdzie zmar³.
Ludnoœæ Jeruzalemu by³a zdruzgotana. Jozjasz by³ dobrym królem.
¯y³ zgodnie ze S³owem Bo¿ym. Prorok Jeremiasz napisa³ pieœni ¿a³obne o Jozjaszu, które odnajdujemy w Biblii; w ksiêdze zwanej Treny.
Czy ty ¿yjesz zgodnie ze S³owem Bo¿ym? Jeœli kochasz Pana Jezusa,
poproœ Go, by pomóg³ ci byæ „wykonawc¹” a nie tylko „s³uchaczem”.
Je¿eli nie jesteœ chrzeœcijaninem, nie traktujesz Bo¿ego S³owa powa¿nie. Ju¿ s³ysza³eœ te s³owa: „Kto wierzy w Niego, nie bêdzie s¹dzony;
kto zaœ nie wierzy ju¿ jest os¹dzony” (Ew. Jana 3,18). Czy dziœ pos³uchasz Boga i bêdziesz Mu pos³uszny? Poproœ Pana Jezusa, aby zabra³
twoje grzechy i sta³ siê twoim Panem i Zbawicielem.
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Wiersze biblijne
Lekcja 1

Nie bój siê, bom Ja z tob¹,

Nie bój siê, bom Ja z tob¹,

nie lêkaj siê, bom Ja Bogiem
twoim! Wzmocniê ciê,

nie lêkaj siê, bom Ja Bogiem
twoim! Wzmocniê ciê,

a dam ci pomoc.

a dam ci pomoc.

Izaj. 41,10

Izaj. 41,10

„Pan jest ze mn¹,

„Pan jest ze mn¹,

nie lêkam siê,

nie lêkam siê,

Có¿ mo¿e mi uczyniæ

Có¿ mo¿e mi uczyniæ

cz³owiek?”

cz³owiek?”

Psalm 118,6

Psalm 118,6
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Wykres czytania Biblii
Lekcja 5

Fragment biblijny

Lista dzia³añ

Fragment biblijny

Lista dzia³añ
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Skopiuj, wytnij i przechowuj w swojej Biblii

#

Jak udzieliæ porady duszpasterskiej dziecku,
które chce przyjœæ do Chrystusa
Upewnij siê, czy dziecko rozumie nastêpuj¹ce tematy:
Bóg
Kim jest Bóg?Bóg nas stworzy³. Mówi do nas przez Bibliê. Bóg jest
œwiêty i czysty. Bóg kocha nas.
Grzech
Co to jest grzech?Grzech to niepos³uszeñstwo wobec Bo¿ych
przykazañ.Grzech wystêpuje przeciwko Bogu.Porozmawiaj o
poszczególnych rodzajach grzechów.Dziecko jest grzesznikiem.Grzech
zas³uguje na karê.
Zbawiciel
Kto jedynie mo¿e zg³adziæ twój grzech?Bóg Syn umar³ na krzy¿u za
grzeszników.Pan Jezus zmartwychwsta³. Jest Panem wszystkiego.
Wyjaœnij, jak mo¿na zostaæ zbawionym:
Wyjaœnij, czego oczekuje Pan od nas, a co uczyni On Sam.
Pos³u¿ siê wierszem biblijnym (Jan 1,12; 3,16; 6,37;
Dz. Ap. 16,31; Rzym. 6,23 lub 10,13).Co Pan chce, abyœ ty uczyni³?Co
uczyni Pan?
Ostrze¿ dziecko przed trudnoœciami
Zapytaj: „Czy chcesz zaufaæ Chrystusowi, czy wolisz raczej
zaczekaæ?”
Zachêæ dziecko do g³oœnej modlitwy (jeœli jest gotowe).
Powiedz mu o pewnoœci zbawienia
Nawi¹¿ do wiersza biblijnego, którego u¿y³eœ wczeœniej.Powiedz o
zmianie w ¿yciu.Powiedz mu, o czym powinien wiedzieæ cz³owiek,
który prawdziwie zaufa³ Chrystusowi.
Daj (póŸniej) kilka rad dotycz¹cych chrzeœcijañskiego ¿ycia
Czytaj Bibliê i b¹dŸ jej pos³uszny.Rozmawiaj z Bogiem, naszym
niebiañskim Ojcem.Powiedz innym, co Pan dla ciebie uczyni³.Poproœ
Boga, aby ci przebaczy³, kiedy zgrzeszysz.Spotykaj siê z innymi
chrzeœcijanami.Pamiêtaj, ¿e Pan obieca³: „Nigdy ciê nie opuszczê”.
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