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NIE ODPUSZCZAJ! 
 

ŹRÓDŁA: Rdz 39, Patriarchowie i Prorocy, s. 213-218 (wersja ang.) 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej” (Ap 3,11). 

GŁÓWNA PRAWDA Gdy słucham Boga, dokonuję dobrych wyborów w mojej społeczności. 
 

CEL – dzieci Wiedzą, że ich chrześcijańska rodzina jest pośrednikiem, który pomoże im żyć dla Boga.  
Odczuwają wdzięczność za lekcje, które Bóg daje ich chrześcijańskiej rodzinie. 
Reagują, oddając się w całości Bogu, którego uczą się kochać i któremu chcą służyć. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Józef zostaje przyprowadzony do Egiptu i sprzedany Potyfarowi, który ustanawia go zarządcą 
swojego mienia. Jego żona kusi Józefa do popełnienia grzechu, ale on za każdym razem odmawia. 
Pewnego dnia udaje jej się zabrać szatę Józefa. Kobieta kłamie, że Józef próbował ją zaatakować 
i w ten sposób weszła w jej posiadanie. Potyfar wtrąca go do więzienia.  
 
Ta lekcja jest o społeczności.  
Józef uczył się od swojego ojca Jakuba o Bogu i o tym, jak dokonywać dobrych wyborów. Uczymy 
się o Bogu z Biblii i od dobrych ludzi wokół nas. Kiedy decydujemy się słuchać Boga, o którym 
uczyliśmy się z Biblii, świecimy przykładem dla naszej społeczności.  
 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Przyzwyczajony do wszelkiej troski, którą otrzymywał od ojca, Józef nie był przygotowany na trudy 
życia niewolnika czy obcego, o którego nikt się nie stara.” 
„Wtedy właśnie jego myśli powędrowały do Boga Ojca. Gdy był dzieckiem, nauczono go, że powinien 
się Go bać i Go kochać. Często w namiocie swojego ojca wysłuchiwał historii o wizjach, jakie miewał, 
gdy był zbiegiem. Mówiono mu o obietnicach Bożych względem Jakuba i o tym, jak wszystkie się 
wypełniały – gdy pojawiła się potrzeba, aniołowie Boży przybywali, aby dawać wskazówki, pocieszać 
i go chronić. Uczono go o miłości Bożej oraz o tym, że zapewnia ona człowiekowi zbawienie. W 
tamtym momencie wszystkie te cenne lekcje pojawiły mu się przed oczami. Józef uwierzył, że Bóg 
jego ojca mógłby być też jego Bogiem. Wtedy, w tamtym miejscu całkowicie oddał się Bogu I modlił 
się, aby Zbawca Izraela był również z nim w krainie jego wygnania” (Patriarchowie i Prorocy, s. 213-
214 (wersja ang.)). 
 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 9.  

 

  



PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

 
PRZYWITANIE 
 

Materiały Przebieg 

- karton lub brązowy 
papier 
- kostiumy stylizowane 
na egipskie i ozdoby 
głowy 
- poduszki 
(opcjonalnie)  

Przygotuj przed lekcją: z kartonu wytnij olbrzymi trójkąt, który powieszony w drzwiach będzie przypominał 
piramidę. Kiedy dzieci będą przychodzić, powitaj ich w kostiumie stylizowanym na strój egipski. Mów: Witamy w 
Egipcie. Możesz zamiast krzeseł przygotować im poduszki do siedzenia. 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – co sprawiło im radość, a co ich zasmuciło. 
Zachęć ich, aby podzielili się doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Potem 
rozpocznijcie realizację wybranej czynności wprowadzającej. 
 

 
 

 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz zabawę odpowiednią dla twojej grupy. 
 

A. NIE DO KOŃCA PRAWDA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- dwustronna kartka 
o dwóch różnych 
kolorach z każdej 
strony 
-Biblie 
 

Usadź dzieci w dwóch 
rzędach - twarzami do 
siebie. Niech kartka, 
którą przygotowałeś, 
pokazuje jeden kolor 
jednemu rzędowi, a drugi 
drugiemu. Spytaj dzieci, 
jaki kolor widzą.  

Zapytaj: Dlaczego nie każdy zgodził się co do koloru, który widzieliście? (Bo 
niektórzy widzieli jeden kolor, pozostali inny.) Dlaczego nie mogłeś zobaczyć 
drugiego koloru? (Bo siedzieliśmy w takim, a nie innym miejscu.) Jak się 
czułeś? (Że mogę się mylić; chcę sprawdzić to sam!) 
Powiedz: Czasami nie udaje nam się zobaczyć pełnego obrazu. Niektóre 
rzeczy nie są tym, czym wydają się być. Odszukajmy i przeczytajmy fragment 
z księgi Objawienia 3,11. Przeczytajcie go wspólnie. Niezależnie od tego, jakie 
wydają się rzeczy, musimy pamiętać, że uczymy się o Jezusie. Jak to zrobić? 
Dzisiejsze przesłanie mówi nam:  

 
GDY SŁUCHAM BOGA, DOKONUJĘ DOBRYCH WYBORÓW W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI.  
Powtórzmy to razem. 
 
 

B. SZYMON MÓWI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie Niech dwoje dorosłych prowadzi 

dzieci w grze Szymon mówi. 
Polecenia powinny wyglądać m.in. 
tak: „skaczcie na jednej nodze”, 
„róbcie przysiady”, „biegajcie w kółko”. 
Poinstruuj dzieci, aby słuchały tylko 
jednej wybranej osoby. Drugą mają 
ignorować bez względu na to, co 
będzie mówić albo robić. Grajcie tak 
długo, aż ktoś popełni błąd i zrobi to, 
co każe druga osoba. 

Spytaj: Jak to było słyszeć dwa różne głosy? (mylące) Jak udało ci się 
podążać właśnie za tym głosem, którego powinieneś słuchać? 
(Starałem/am się skupić.) W czym był problem? (Ktoś mi zasłaniał widok 
odpowiedniej osoby, byłem za daleko.) Przeczytajmy jeszcze raz fragment 
z Księgi Objawienia 3,11.  
 
Czasem trudno jest robić to, co przynosi chwałę Jezusowi, szczególnie, 
kiedy inni dookoła nas tego nie robią. Co pomaga nam w takiej sytuacji? 
(To, czego uczymy się podczas szkoły sobotniej; to, czego uczą nas rodzice, 
to, co czytamy w Biblii.) Dzisiejsze przesłanie mówi nam:  

 
GDY SŁUCHAM BOGA, DOKONUJĘ DOBRYCH WYBORÓW W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI.  
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 
MODLITWA 
 
Wspomnij o radościach i smutkach, o których uczniowie opowiedzieli ci, wchodząc do sali. Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas 
na podzielenie się doświadczeniami z lekcji, którą studiowali w ubiegłym tygodniu. Przypomnij o urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub 
osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 



PIEŚŃ     
Racz nam dziś błogosławić (pieśń nr 120) 
Rodzina (pieśń nr 503) 
Jezus moim Słońcem (pieśń nr 463) 
Takim być jak Jezus (pieśń nr 408) 

WSTĘP DO DARÓW 
Powiedz: możemy żyć dla Jezusa, pomagając naszej chrześcijańskiej rodzinie z całego świata, czyli ofiarując dla nich dary. 
 
DARY   
 
MODLITWA - Niech modlitwa przypomina popcorn w mikrofali. Powiedz dzieciom, aby modliły się krótkimi zdaniami lub hasłami bez względu 
na to, w którym miejscu sali się znajdują - niech losowo rzucają intencjami. Niech głównym tematem modlitwy będzie dziękczynienie Bogu 
za lekcje, które daje im ich chrześcijańska rodzina, albo za siłę, którą daje Bóg, abyśmy żyli dla Niego. 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
- mapa Egiptu i Kanaan 
- tło reprezentujące dom Potyfara 
- kącik symbolizujący więzienną celę 
- kostiumy odpowiednie do czasów biblijnych i egipska ozdoba głowy 
- dorosły reprezentujący „Józefa" 

Przebrany za Józefa dorosły opowiadający historię.  

 
 
Dzień dobry, chłopcy i dziewczęta, jestem Józef 

[Odgrywający rolę Józefa dorosły ma na sobie strój z czasów 
biblijnych.] 

Pozwólcie, że pokażę wam, skąd przyszedłem i gdzie 
jestem teraz. [Józef pokazuje mapę. Mówi, że znajduje się 
320/480 kilometrów od domu.] Gdy zostałem sprzedany przez 
moich braci, kusiło mnie, żeby dać sobie spokój z Bogiem. 
Zastanawiało mnie, jak mógł pozwolić, abym został niewolnikiem 
i zabrać mnie tak daleko od domu. Ale kiedy moje myśli zwróciły 
się w kierunku mojego ojca i tego, czego uczył mnie o Bogu, 
wszystko się zmieniło. Ojciec mówił mi, że Bóg zawsze 
dotrzymuje obietnic i bardzo mnie kocha. Postanowiłem więc 
zawsze na Nim polegać. [Józef chyli czoło do modlitwy.] Modliłem 
się, aby był ze mną w tym dziwnym i strasznym miejscu zwanym 
Egiptem. I rzeczywiście był! [Józef nakłada na głowę egipską 
ozdobę.] 

Bóg był ze mną i błogosławił mnie, gdziekolwiek 
poszedłem. Nawet po tym jak sprzedano mnie jako niewolnika 
mężczyźnie imieniem Potyfar. [Józef staje na tle domu Potyfara.] 

On nadal kontynuował błogosławienie mnie i mojej 
pracy. W konsekwencji wielu ludzi mnie lubiło. Wkrótce Potyfar 
powierzył mi zwierzchnictwo nad całym swoim dobytkiem.  

Jego żona zauważyła, jak dobrą pracę wykonuję. 
Zdawało się, że podobam jej się również ja sam. Szatan użył jej, 
aby mnie kusiła do złych rzeczy. 

Pewnego dnia namawiała mnie, abym zrobił coś złego. 
Bardzo kochałem Boga i postanowiłem Mu służyć, więc jej 
odmówiłem. W sumie powiedziałem nawet więcej niż zwykle „nie”. 
Zapytałem:  
- Jak mógłbym grzeszyć przeciw memu Panu? 

Wiedziałem, że to, czego ode mnie chciała, było 
grzeszne i bardzo zasmuciłoby to Pana Boga. Ale ona się nie 
poddała. Każdego dnia prosiła mnie, żebym do niej przyszedł, a 
ja każdego dnia jej odmawiałem. Kiedy zdała sobie sprawę, że nie 
zamierzałem zrobić tego, czego chce, postanowiła wpakować 
mnie w tarapaty. 

Powiedziała mi, że chce zostać ze mną sama. Wyraźnie 
odmówiłem i jak najszybciej stamtąd uciekłem.  [Józef opuszcza 
dom w pośpiechu.] Kiedy odwróciłem się od niej, by uciec, ona 
chwyciła mnie za płaszcz i pociągnęła. 
- Pomocy!  – zawołała do pozostałych sług. – - Józef próbował 
mnie zaatakować! 

Nie była to prawda. Byłem wierny Bogu i lojalny wobec 
Potyfara. Ale jego żona pokazała mu mój płaszcz. Powiedziała, że 
ją zaatakowałem i zostawiłem go tam przypadkiem. Potyfar nie był 
zadowolony z tego powodu, więc wtrącił mnie do więzienia. [Józef 
stoi w „więzieniu”.] 

Wystarczająco złe było już to, że zostałem sprzedany 
jako niewolnik. A teraz jeszcze to! Straciłem pracę, chociaż 
wybrałem nie grzeszyć wobec Boga i Potyfara. Wtrącono mnie do 
więzienia, mimo że nie uczyniłem nic złego. Teraz jestem w 
więzieniu, ale wiem, że Bóg jest tu ze mną. I nadal będzie zsyłał 
na mnie błogosławieństwa. Jestem pewien, że to nie koniec mojej 
historii. Muszę czekać i Mu ufać. 

Bóg chce być również z tobą. Będzie, jeśli go o to 
poprosisz. Kiedy jest z tobą, pomaga ci mówić „nie” szatanowi i 
jego kuszeniu. Nauczyłem się tego, będąc w domu z rodzicami. 
Kiedy decydujesz się w pełni polegać na Bogu, będziesz 
podejmować dobre decyzje w domu i w społeczności, a także 
gdziekolwiek pójdziesz. I nie musisz martwić się tym, co się z tobą 
stanie.  

 
 
ROZWINIĘCIE 
 
Zachęć dzieci, aby zapytały Józefa o jego doświadczenia. Potem zapytaj: Kto uczył Józefa o Wszechmogącym Bogu? (ojciec Jakub) Kto 
był jego „właścicielem"? (Potyfar) Kto nakłamał na temat Józefa? (żona Potyfara) Gdzie Potyfar go wysłał? (do więzienia) 
Jak to się stało, że Józef miał siłę, odwagę i pragnienie ufania Bogu niezależnie od tego, co się z nim działo? Podpowiedz dzieciom, 
że Bóg dał Józefowi wszelkie dobro, gdy ten postanowił Mu zaufać.  
Jak Józef dowiedział się, że Bóg jest w stanie dać mu te wszystkie rzeczy? (w domu, od ojca) 



Co spowodowało, że Józef odmówił szatanowi i jego podstępom i żył dla Boga we wszystkim, co robił? (Józef ufał Bogu, oddał się 
Bogu, pamiętał czego uczył go ojciec.) 
Jak nasz werset pamięciowy przypomina nam o tym, co zrobił Józef? Przeczytajcie wspólnie fragment z księgi Objawienia 3,11.Co ten 
werset oznacza dla ciebie? (Mogę ufać i żyć dla Boga w domu i w Kościele; mogę cały czas o tym pamiętać.) 
Powtórzmy nasze przesłanie jeszcze raz:  
GDY SŁUCHAM BOGA, DOKONUJĘ DOBRYCH WYBORÓW W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI.  
 
 
 
TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 
- kłębek z nicią lub 
włóczką 
- werset pamięciowy dla 
każdego dziecka, aby 
wszyscy mogli na niego 
patrzeć (lub plakat z 
wypisanym wersetem) 

Powiedz: Właśnie przeczytaliśmy nasz werset pamięciowy i rozmawialiśmy o tym, co właściwie 
oznacza on w naszym życiu. Teraz przećwiczmy go, wymawiając go na głos. 
Niech dzieci usiądą w małym kręgu. Niech jedno z nich niech trzyma kłębek i powie pierwsze słowo wersetu, 
a następnie - trzymając za koniec nici - poturla kłębek do innego dziecka, pozwalając nici się rozwijać. 
Niech następne dziecko powie kolejne słowo i tak dalej. W ten sposób wypowiedzcie cały werset. To, co 
utworzą nici, powinno wyglądać jak gniazdko. Przypomnij dzieciom, że muszą trzymać się kurczowo tego, 
co mają (nawiązując do wersetu). Powtarzaj, aż każde dziecko kilka razy powie jedno ze słów wersetu. 

 
 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie Napisz na tablicy dwa hasła tak, aby każdy je widział: „Stał pewnie" i „Upadł". Powiedz: 

Teraz przeczytamy parę wersetów biblijnych mówiących o ludziach, którzy 
zmierzyli się z pokusami. Niektórzy stali pewnie z Bogiem, inni upadli.  
Pomóż dzieciom znaleźć i przeczytać poniższe wersety. Po przeczytaniu każdego z 
nich zapytaj, pod którym nagłówkiem powinniście napisać imię danej osoby i dlaczego 
akurat tam. 
 
Rdz 6,9.11.22   (Noe) 
Rdz 39,1-9        (Józef) 
Joz 7,20-22       (Achan) 
Sdz 14,1-3         (Samson) 
Rt 1,15-16              (Rut) 
Hi 2,3                  (Hiob) 
Dn 6,5               (Daniel) 

Powiedz: Jak się czujesz, gdy 
szatan kusi cię do czynienia 
złych rzeczy? (czasem 
zainteresowany, czasem 
wystraszony itd.) Jak możesz 
przygotować się do tego, aby 
stać i nie upaść, gdy to się 
dzieje? (Nauczyć się szczerze 
kochać Boga w moim 
chrześcijańskim domu, Kościele, 
szkole i prosić Boga o pomoc 
gdziekolwiek jestem.). 
Powiedzmy jeszcze raz nasze 
dzisiejsze przesłanie:  
 

 
GDY SŁUCHAM BOGA, DOKONUJĘ DOBRYCH WYBORÓW W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI.  
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
ODWAGA BY POWIEDZIEĆ „NIE” 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- mały zbiornik na 
wodę 
- barwnik 
spożywczy  
- około pół kubka 
wybielacza (100 
ml) 

Wyjaśnij dzieciom: Jeden mały grzech (dodaj w tym 
momencie jedną kroplę barwnika spożywczego, który 
zabarwi wodę w kubku) nie zawsze robi aż taką 
różnicę. Czasem wydaje się nawet, że kilka 
grzechów nie robi większej różnicy w naszym życiu 
(dodaj jeszcze kilka kropli). Ale jak widzicie, kiedy 
kontynuujemy popełnianie grzechów, zaczyna to 
być dostrzegalne i widocznie zmienia nasze życie.  
Powiedz: Józef wiedział, że jeśli posłucha szatana 
i jego kuszenia, zrujnuje całe swoje życie. Wiedział 
również, że życie dla Jezusa oznacza odmawianie 
szatanowi dzięki życiu w mocy Jezusa. 

Zapytaj: Co jeśli już powiedzieliście „tak” 
szatanowi, a on zmusił was do robienia czegoś, co 
przeczy Jezusowi? Najlepszą wiadomością 
w takiej sytuacji jest to, że nawet gdy grzeszymy, 
Jezus obiecuje nam wybaczyć i oczyścić nas, gdy 
tylko Go o to poprosimy. (Dodaj wybielacz do 
wody.) Jak czujecie się z tą myślą? 
Trzymanie się blisko Jezusa i życie dla Niego 
pomoże ci powiedzieć „nie” szatanowi. Poproś 
swoją chrześcijańską rodzinę o modlitwę za 
ciebie. Taka modlitwa ma wielką moc. Co z tego 
wszystkiego zapamiętamy? 

 
GDY SŁUCHAM BOGA, DOKONUJĘ DOBRYCH WYBORÓW W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI.  
 
  



 
DZIELENIE SIĘ 
 
POSKŁADAJ SIĘ! 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- długie, wąskie 
kawałki kolorowego 
papieru 
- kawałek kartonu 
lub małe 
ceramiczne płytki 
- mocny klej 
- karton o 
wymiarach 23 x 23 
cm 

Niech każde 
dziecko „zszyje” 
matę z kolorowych 
kawałków papieru 
lub ty złóż płytki. 
Powiedz dzieciom, 
żeby 
w nadchodzącym 
tygodniu dały tę 
matę/podstawkę 
komuś z rodziny.  

Powiedz: Ta mata jest potrzebna do ochrony. Jak myślicie, w jaki sposób może 
ona chronić? (Na przykład, może chronić stół przed zabrudzeniem podczas obiadu, 
chronić różne powierzchnie przed gorącymi garnkami.) 
Ani ta mata, ani podstawka pod garnki nie pomoże nam zbyt wiele, jeśli wszystkie 
jej części nie są postawione obok siebie. Jeden kawałek niczego nie ochroni. 
Wszystkie muszą działać razem. Kiedy tworzymy drużynę z Jezusem i Jego 
rodziną, zachowujemy się jak kawałki papieru lub płytki, które łączą się ze sobą 
przeciwko szatanowi. Jezus często pracuje za pośrednictwem całej swojej 
rodziny, pomagając nam dla Niego żyć. W jaki sposób? (Rodziny modlą się za nas, 
uczą nas prawd o Biblii i Bogu.) 
W tym tygodniu podaruj swoją matę / podstawkę komuś ze swojej rodziny 
i podziękuj tej osobie za to, że pomaga ci żyć dla Jezusa. Powiedzmy na głos 
naszą dzisiejszą prawdę: 

 
GDY SŁUCHAM BOGA, DOKONUJĘ DOBRYCH WYBORÓW W MOJEJ SPOŁECZNOŚCI.  
 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Poproś chętnych, aby podziękowali Bogu za swoją rodzinę i za całe wsparcie, które otrzymują i dzięki któremu opierają się szatanowi.  
 

 

  



Tekst  źródłowy: Rdz 39, Patriarchowie i Prorocy, s. 213-218 (wersja ang.) 

Tekst pamięciowy: „Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej” (Ap 3,11). 

Główna prawda:   Gdy słucham Boga, dokonuję dobrych wyborów w mojej społeczności. 

 

ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZINY 

Sobota 
● Podczas sobotniego spaceru przyjrzyjcie się norkom, gniazdom, domkom dla owadów. Jak te wszystkie schronienia pomagają 

zwierzętom ukryć się przed wrogiem? Jak twój dom chroni cię przed naszym wrogiem - szatanem? 
● Przeczytajcie wspólnie fragment z 1 Listu Piotra 5,8-9. Przeczytajcie dzisiejszą historię o Józefie. Jak jego dom pomógł mu chronić 

się przed szatanem? 
● Przeczytaj fragment z Księgi Objawienia 3,11 i powiedz, co on dla ciebie oznacza. Podziękuj Jezusowi za swój dom. 

 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment Księgi Rodzaju 39,1-6. Trzymaj się tego, czego się z niego 
nauczyłeś! 

● Gdy toniesz, aby przeżyć, musisz mocno chwycić się tego, co rzucają do ciebie ludzie, którzy próbują ci pomóc. Narysuj koło 
ratunkowe i powieś je w pokoju - w środku napisz werset pamięciowy. 

● Pomódl się, abyś zawsze trzymał się tego, czego się nauczyłeś. 
 
Poniedziałek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa poszukaj w domu różnych przyrządów i rzeczy, które chronią cię przed czymś (np. parasolka, 
środek na kleszcze, płaszcz, ciepłe buty, itd.). Przed czym chronią cię te przedmioty? Kto chroni nas przed szatanem? Wraz 
z rodziną przeczytaj fragment z Księgi Rodzaju 39,7-9. 

● Popatrz na obrazek, który narysowałeś z wersetem biblijnym pośrodku. Potem zakryj werset i staraj się wyrecytować go z pamięci. 
Ile pamiętasz? 

● Podziękuj Bogu za ochronę nad twoją rodziną. 
 
Wtorek 

● Wraz z rodziną przeczytaj fragment z Księgi Rodzaju 39,10-12. Józef uciekł od kuszenia szatana. Szatan także ucieka. Razem 
z rodziną przeczytaj fragment Listu Jakuba 4,7. Pomyślcie, jak można zmusić go do ucieczki. 

● Przebiegnij 100 metrów tak szybko, jak potrafisz. Niech ktoś zmierzy ci czas. 
● Powiedz swój werset własnymi słowami. Zaśpiewajcie wspólnie pieśń Czyń jak Daniel (pieśń nr 436). Poproś Jezusa, aby pomógł 

ci trzymać się z dala od pokuszenia. 
 
Środa 

● Przygotuj na rodzinne nabożeństwo obrazek przedstawiający Józefa pracującego w domu Potyfara. Dodaj go do swojej książeczki 
pt. Historia Józefa. Napisz kilka słów opisujących tę scenę.  

● Przeczytaj i przedyskutuj fragment z Księgi Rodzaju 39,13-19. Czy ktokolwiek złościł się na ciebie w przeszłości za to, że słuchasz 
Bożej woli? Czy twoja chrześcijańska rodzina pomogła ci w tej sytuacji? W jaki sposób? 

● Powtórz werset pamięciowy. Poproś Boga o odwagę, by czynić dobrze niezależnie od tego, co inni robią lub mówią.  
 
Czwartek 

● To, czego Józef nauczył się w domu, zostało ponownie przetestowane. W czasie nabożeństwa przeczytaj o tym w Księdze Rodzaju 
39,20-23. 

● Wytnij jedenaście wąskich pasków z papieru. Na każdym z nich wypisz jedno słowo z wersetu pamięciowego. Utwórz łańcuch, 
łącząc ze sobą kolejne słowa w odpowiedniej kolejności. Niech przypomina ci on o tym, w jaki sposób Józef wytrwał w wierze, gdy 
wtrącono go do więzienia.  

● Zanim się pomodlicie, zaśpiewajcie wspólnie pieśń Takim być jak Jezus (pieśń nr 408). Podziękuj Jezusowi za Jego prowadzenie. 
 
Piątek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa podzielcie się doświadczeniami z zeszłego tygodnia, w których Bóg pomógł wam powiedzieć 
„nie” szatanowi. Poproś Boga o wybaczenie za każdą sytuację, w której powiedziałeś szatanowi „tak”.  

● Przeczytaj fragment z 1 Listu do Koryntian 10,13. Potem przeczytaj go jeszcze raz i zamiast słowa „was” wstaw swoje imię.  Módlcie 
się o siebie wzajemnie i podziękujcie Bogu za pomaganie sobie w odmawianiu pokusom. 

● Pokaż rodzinie łańcuch Józefa, który wykonałeś/aś wczoraj. Poproś bliskich, aby razem z tobą wypowiedzieli werset pamięciowy. 
Następnie podziękujcie Bogu za to, że pomaga wam sprzeciwiać się kuszeniu szatana. 


