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BÓG WYGRYWA! 
 

 
ŹRÓDŁA: 1 Sam 13,16-22; 14,1-23, Patriarchowie i Prorocy, rozdział 30: Świątynia i służba w niej. 

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„Nic nie przeszkodzi Bogu wybawić przez wielu czy przez niewielu!”  (1 Sam 14,6). 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg daje mi zwycięstwo. 

CEL – dzieci Wiedzą, że łaska jest Bożym darem miłości, który ocala nas przed szatanem.  
Odczuwają pewność, że Jezus zbawia.  
Reagują, uznając Boga jako Tego, który ich ratuje.  

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Ogromny garnizon Filistynów stacjonuje w dolinie Michmas, aby pokonać i spustoszyć 
Izrael. Na wojowników izraelskich pada strach, więc chowają się w jaskiniach i norach. 
Jonatan i jego giermek potajemnie zakradają się ku czatom filistyńskim, zaskakując i 
pokonując strażników. Następnie ziemia zaczyna się trząść, a w armii Filistynów wybucha 
panika. Armia izraelska wychodzi ze swoich kryjówek i sieje spustoszenie wśród Filistynów. 
Pan wybawia Izraelitów. 
 

TO JEST LEKCJA O: łasce. 
Bóg chce znaleźć kogoś, kto stanie się kanałem, przez który On będzie mógł wylać na ludzi 
swoje błogosławieństwo. Chociaż wśród Jego ludu panował strach i niewiara, przez 
Jonatana Bóg uratował cały wątpiący naród. On da zwycięstwo tym, którzy będą chcieli z 
Nim współpracować. On tylko czeka, aby to zrobić. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

Kapłan Achiasz, wnuk arcykapłana Helego, mając na sobie efod z kamieniami Urim i 
Tumim, również był z armią Saula. „Zaniechaj” (1  Sam 14,19)  odnosi się do użycia Urim i 
Tumim. Były one pobierane (odczytywane, otrzymywane) z lnianego efodu jako źródła 
określania Bożej woli (…) Saul chciał przyspieszyć wszystkie formalności (obrzędy) 
dotyczące otrzymywania Bożej odpowiedzi po to, aby spiesznie ruszyć do bitwy i zyskać 
przewagę spowodowaną dezorientacją Filistynów” (Life Application Bible [NIV], s. 451). 

      
DEKORACJA 

 SALI 

 
Zob. lekcja 5. 
      

 
  



 
PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 
PRZYWITANIE 
 
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. CZY DASZ RADĘ SIĘ WSPIĄĆ? 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- drabina (ok. 2m 
wysokości) 
- poduszki dla 
bezpieczeństwa 
      

Poproś osobę dorosłą, aby stała 
obok drabiny i zachęć dzieci, aby 
spróbowały wspiąć się na nią. Gdy 
uda im się wejść na szczyt, 
pochwal je wysiłek i zachęć, aby 
rozejrzały się po pokoju, zanim 
zejdą z drabiny. 

Zapytaj: Czy łatwiej było wejść na drabinę czy z niej 
zejść? Dlaczego dla niektórych trudniejsze było 
zejście? Gdy wspinasz się do góry, zazwyczaj patrzysz 
w górę i wiesz, że kolejny szczebel jest blisko; gdy 
schodzisz, patrzysz na sam dół drabiny i czujesz 
strach. Ufanie Bogu jest jak patrzenie do góry. 
Możemy zaufać Mu w każdej sytuacji. To prowadzi nas 
do dzisiejszego przesłania:  

      
BÓG DAJE MI ZWYCIĘSTWO. Powtórzcie to za mną. 
 
 

B. PRZEJŚCIE NAD OTCHŁANIĄ ŚMIERCI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- jedna 
dwumetrowa 
prosta linia 
zaznaczona na 
ziemi lub 
podłodze na 
każdą sześcio- 
lub 
ośmioosobową 
grupę 
- osoba dorosła 
do zapisywania 
wyników 
- osoba dorosła 
do nadzorowania 
zabawy 

Utwórz dwie równe grupy (6-8 osób). 
Podziel je na pół i ustaw dzieci 
naprzeciwko siebie - na każdym z 
końców dwumetrowej linii. 
Powiedz: Wyobraźmy sobie, że linia 
naprzeciwko was to wasza jedyna 
droga nad otchłanią śmierci. Jeden 
zły krok i spadniecie trzydzieści 
metrów w dół do wody. Jeśli 
spadniecie (zejdziecie z linii), 
musicie wrócić na początek i 
zacząć od nowa. Będziecie iść 
równocześnie z obu stron linii 
(osoba zapisująca wyniki, zaznacza, 
którym parom udało się przejść nad 
przepaścią). 

Poproś osobę zapisującą wyniki, aby podała 
zwycięzców – pary, którym udało się przejść przepaść.  
Zapytaj: Jak się czuliście, gdy próbowaliście przejść 
nad przepaścią? Jak się czuliście, gdy zboczyliście 
z linii? (Zawiedziony, nie udało mi się, zawiodłem tę 
druga osobę itd.) Jeśli udało wam się przejść, kto 
powinien zdobyć uznanie za to zwycięstwo? (Mój 
partner.) Gdy znajdujemy się w trudnej sytuacji albo 
jesteśmy kuszeni, by zrobić coś złego, na czyją 
pomoc zawsze możemy liczyć? (Boga, Jezusa.) 
Przeczytaj na głos 1 Sam 14,6. Nasz werset 
pamięciowy na dzisiaj mówi: „Nic nie przeszkodzi 
Bogu wybawić przez wielu czy przez niewielu!”. 
Upewnij się, że dzieci rozumieją werset. Nasze 
przesłanie na dzisiaj przypomina, że Bóg zawsze 
nam pomaga, a brzmi ono: 

      
BÓG DAJE MI ZWYCIĘSTWO. Powtórzcie to za mną. 
 
 
 
MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA 
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. 
 



PIEŚNI 
Wielbij Mocarza i Króla wszechświata (pieśń nr 1) 
Kiedy żyłem w grzechach (pieśń nr 264) 
Zaufaj Panu (pieśń nr 362) 
      
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY  
Zbierz dary do pojemnika wyglądającego jak tarcza lub hełm. Przypomnij dzieciom, że zostaną one użyte, aby pomóc 
Jezusowi wygrać walkę przeciwko szatanowi i grzechowi.  
 
MODLITWA  
Po zebraniu intencji modlitewnych poproś dzieci, aby do modlitwy ustawiły się w szeregu, tak jakby były częścią armii. 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowania 

- strój z czasów biblijnych dla osoby 
dorosłej 

Przebierz się (lub poproś o to inną osobę dorosłą) za osobę z czasów 
biblijnych. Opowiedz historię w taki sposób, jakbyś tam był i wdział to, co się 
działo.  

 
 
OPOWIADANIE HISTORII  
 
  [Sapanie i dyszenie, jakbyś uciekał z pola 
bitwy.] Chwała Bogu! Wiem, wiem! Pewnie słyszałeś, że 
na polu bitwy nic się nie działo. 
  Cóż, to prawda. Nasi żołnierze schowali się 
do jaskiń i dołów. Wróg miał tysiące rydwanów i 
wydawało się, że ich świetnie uzbrojonych wojowników 
jest tak dużo jak piasku na pustyni. Wszyscy oni mieli 
miecze lub włócznie.  
  Żaden z naszych wojowników – oprócz Saula 
i Jonatana - nie miał takiej broni. Nasi żołnierze mieli 
tylko pługi, motyki, topory i sierpy. A przecież wszyscy 
wiedzą, że nie wygrywa się wojny przy pomocy narzędzi 
rolniczych! Wielu z naszych wojowników się ukryło. Ale 
Jonatan, syn króla Saula nie. Jedynie on wierzył, że Bóg 
może wygrać bitwę. 
  Pewnego dnia Jonatan szepnął do giermka, 
który nosił jego tarczę:  
- Chodź ze mną.  
  Giermek od razu zrozumiał, że Jonatan ma 
tajny plan. Szybko więc się ubrał i razem wyszli poza 
obóz. Nikt nie słyszał, jak go opuszczali. 
- Jeśli przejdziemy pomiędzy górami, możemy 
zaskoczyć filistyńskie straże - wyjaśnił Jonatan. - Bóg 
pomoże nam je ominąć i da nam zwycięstwo. On może 
nas wyratować, nieważne czy przy pomocy wielkiej 
armii czy tylko nas dwóch. 
 - Prowadź - powiedział wojownik. - Będę szedł zaraz za 
tobą. 
 - Chodźmy - powiedział Jonatan, ruszając w stronę 
przełęczy. - Jeśli nas zobaczą i każą nam czekać, aż 
sami do nas podejdą, posłuchamy ich. Ale jeśli każą 
nam podejść, będzie to znak od Boga, że da nam nad 
nimi zwycięstwo. 
  Powoli weszli do głębokiego wąwozu, 
prowadzącego w stronę przełęczy. Gdy byli już w 
zasięgu wzroku strażników filistyńskich, nadal szli 
odważnie do przodu.  

 - Zobacz - wykrzyknął jeden ze strażników. - 
Hebrajczycy wyczołgują się ze swoich jaskiń.  
  Inny krzyknął: 
- Podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę! 
  - To nasz znak - wyszeptał Jonatan. - Bóg wydał ich w 
nasze ręce. Zaczęli więc wspinać się na strome zbocze 
wąwozu. Gdy weszli już na szczyt, Jonatan podszedł od 
przodu. [Przejdź kilka kroków.] Jego giermek był zaraz 
za nim. Na tej małej przestrzeni około dwudziestu 
filistyńskich strażników czekało, aby ich zaatakować. 
Jednak Jonatan i jego giermek byli pewni zwycięstwa, a 
Bóg pomógł im ich pokonać.  
  Inni strażnicy obserwujący sytuację ze 
zboczy wąwozu, wpadli w panikę i byli zdezorientowani, 
gdy zobaczyli, co się stało. Krzyczeli żołnierzy 
znajdujących się w obozie na dole i oni również wpadli 
w panikę. Nawet prowadzący rydwany się przestraszyli. 
Nie minęło wiele czasu, a już wszyscy Filistyni uciekali 
z obozu. Zaczęli przepychać się i walczyć ze sobą 
nawzajem. Ziemia zatrzęsła się tak, jakby zbliżała się 
do nich wielka armia wojowników na koniach i w 
rydwanach. Zarówno Jonatan, jak i Filistyni wiedzieli, że 
to Bóg pomaga Izraelowi.  
  Gdy król Saul i jego sześciuset żołnierzy 
wkroczyli do walki, zobaczyli tylko Jonatana i jego 
giermka obserwujących uciekających Filistynów. 
Izraelscy wojownicy wiedzieli, że był to dzień łaski 
Pana.  
- Tego dnia Pan nas uratował - mówili.  
  Jonatan i jego giermek przyznali im rację. 
Pan odniósł wielkie zwycięstwo: „Bo nic nie przeszkodzi 
Bogu wybawić przez wielu czy przez niewielu” (1 Sam 
14,6). 
  
 Powiedz: Nie wiem jak wy, ale ja chcę zapamiętać ten 
werset. Przypomnę go sobie następnym razem, gdy 
spotkam się z wrogiem. Nauczcie się go razem ze 
mną. 



 
      
ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj i daj czas na odpowiedź: Czy było możliwe, aby Jonatan sam wygrał tą bitwę? (Nie.) Czy Bóg chciał pomóc 
Izraelowi? (Tak, on chce, aby jego ludzie byli wolni od strachu.) Kto lub co jest waszym wrogiem? (Strach, szatan, 
grzech, pokusa, złe nawyki, itd.) Czy Bóg chce, aby twoi wrogowie wygrali? (Nie.) Czy możesz sam wygrać z 
grzechem? (Nie.) Bóg może pomóc nam wygrać z grzechem. Powtórzmy i zapamiętajmy dzisiejsze przesłanie: 
 
BÓG DAJE MI ZWYCIĘSTWO. 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 
„Nic........................................ pokręć głową. 
„nie przeszkodzi”.....................podnieś ręce, pokazując nim znak „stop”. 
„Bogu” …………………....……wskaż do góry. 
„wybawić” ………………….…..podnieś kciuki w górę. 
„przez wielu” .…………….……rozłóż ręce. 
„czy przez niewielu” ………....złóż ręce. 
 I Księga Samuela 14:6 ……....złóż ręce, a potem rozłóż, jakbyś otwierał książkę.  
 
 
 
STUDIUM BIBLII  
      

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie 
      

Pomóż dzieciom znaleźć 1 Sam 14. Dobierz w pary 
dzieci czytające i nieczytające lub - jeśli trzeba - 
poproś o pomoc dorosłych. 
Powiedz: Przeczytajmy, jak ta historia została 
zapisana w Biblii.  
• Wersety 13-15. Czym jest panika? 

(Ekstremalny strach, przerażenie.) 
• Werset 15. Popatrzmy teraz jeszcze raz na w. 

15 i zobaczmy, dlaczego armia filistyńska 
spanikowała? Kto zesłał ten strach? (Bóg.) 

• Wersety 20-22. Co się stało, gdy Filistyni 
zaczęli panikować? (Filistyni uciekli, 
a Izraelici zostali uratowani.) 

• Kto dał Izraelitom zwycięstwo?  
(Bóg.) 

Zapytaj: Czy jest cokolwiek, co może 
powstrzymać Boga od pomagania nam? 
(Nie.) 
Co mówi nam werset pamięciowy? 
(Przeczytaj lub powiedz go jeszcze raz.) „Nic 
nie przeszkodzi Bogu wybawić przez wielu 
czy przez niewielu!” 
Bóg ratuje nas, ponieważ nas kocha. Czy 
cokolwiek może stanąć pomiędzy Boża 
miłością a nami? Przeczytajmy List do 
Rzymian 8,38-39 aby się tego dowiedzieć. 
(Nic nie może oddzielić nas od Bożej miłości.) 
Możemy być pewni, że Bóg zawsze jest po 
naszej stronie w walce z szatanem i 
grzechem. Zapamiętajmy, że:  
 

 
BÓG DAJE MI ZWYCIĘSTWO. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
ODDANIE BOGU CHWAŁY  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- kawałek drewna 
lub sklejki, 
wystarczająco 
duży, aby 
narysować na 
nim dużą kratkę 
(jak do gry 

Przed lekcją narysuj dużą kratkę (jak do gry kółko i 
krzyżyk) na kawałku drewna lub sklejki (jeśli nie masz 
dostępu do żadnego z tych materiałów, użyj dużego 
brystolu/tablicy korkowej; zob. tabelka). 
W każde z dziewięciu kratek wpisz jedną z następujących 
kategorii: 
 

Zapytaj: Kto dał Izraelitom 
zwycięstwo nad Filistynami? 
(Bóg) Kto pomaga nam 
zachowywać się najlepiej, jak 
potrafimy, być dobrymi 
osobami i wygrywać 
z grzechem? (Bóg i ludzie, 



w kółko i 
krzyżyk), 
- kreda i tablica 
(lub tablica 
suchościeralna 
i mazak) 
- woreczek 
gimnastyczny lub 
zwinięta kulka 
papieru do 
rzucania 
- krzesło lub 
wysoki stołek     
      

Muzyka                        Szkoła                 
 

Przyjaźń 

Zabawna 
osoba 

Ubrania                Rodzina 

Pomoc                       Sport       Obsługa 
komputera 

 
 
Połóż tablicę na podłodze. Uformuj dwie grupy - zespół A 
i zespół B. Niech grupy zmieniają tury. Zaczyna dziecko z 
drużyny A, rzucając na tablicę woreczek gimnastyczny. 
Gdy wyląduje on na tablicy, członkowie zespołu 
opowiadają, w jaki sposób Bóg dał im zwycięstwo we 
wskazanym aspekcie, np. przyjaźń - Bóg pomógł mi 
pokonać moją nieśmiałość lub pobłogosławił mnie 
wieloma przyjaciółmi. 
Zespół B odpowiada przez nazwanie osób, które pomogły 
tej osobie, w opisanej sytuacji, np. jego rodzice są 
przyjaźni; jego brat/siostra są przyjaźni; dzieci, z którymi 
gramy są przyjacielskie itd. 
Niech każde dziecko ma swoją kolej w rzucaniu w tablicę. 
Zachęć inne dzieci, aby wypowiadały miłe i pozytywne 
komentarze.  

których używa On, aby nam 
pomagać.) Komu powinniśmy 
oddać chwałę i dziękować za 
nasze zwycięstwa? (Bogu 
i ludziom, których używa, aby nam 
pomagać) Co nasz werset 
pamięciowy mówi o Bożej 
pomocy? („Nic nie przeszkodzi 
Bogu wybawić przez wielu czy 
przez niewielu!”) Czy musisz być 
pierwszy lub najlepszy, aby Bóg 
dał ci zwycięstwo? (Nie; musisz 
tylko wiedzieć, że nie możesz sam 
tego zrobić; musisz zaufać Bogu.) 
Czy Bóg daje zwycięstwo tylko 
w dużych i ważnych sprawach? 
(Nie, on pomaga nam zmieniać 
się, rosnąć i być wiernymi również 
w małych rzeczach.) 
Możemy mieć pewność, że Bóg 
zawsze nam pomaga.  
Powiedzmy nasze przesłanie: 

 
BÓG DAJE MI ZWYCIĘSTWO. 
 
      
 
DZIELENIE SIĘ 

 
NIC NIE POWSTRZYMA PANA 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- przybory 
plastyczne 
- karton 
lub balon dla 
każdego dziecka 
- mazak 
- koperty 
 
 
 
 

Pomóż dzieciom zrobić dwa przedmioty, na 
których będą pisać słowa: „Nic nie 
powstrzyma Boga!”, którymi potem 
podzielą się nimi z innymi. 
Jeśli zdecydujesz się na wykonanie zakładek 
do książki lub zawieszek na drzwi, rozdaj 
potrzebne materiały. 
Możecie też napisać to zdanie na 
napompowanych balonach, później spuścić 
z nich powietrze i włożyć je do kopert. 
Niech dzieci zrobią dwie wybrane przez 
siebie rzeczy. Gdy będą zajęte pracą, 
zachęć je do tego, aby pomyślały o kimś, z 
kim chciałyby podzielić się dzisiejszą lekcją 
– o przyjacielu, sąsiedzie, członkach rodziny 
lub kimś, kto jest dzisiaj w kościele. Zostaw 
chwilę czasu, aby dokończyły zadanie. 

Zapytaj: Co oznacza dla ciebie zdanie „Nic 
nie powstrzyma Boga”? Jak byś je wyjaśnił? 
Daj trochę czasu na zastanowienie. 
Zachowaj jedną z rzeczy, które dzisiaj 
zrobiłeś i umieść ją w miejscu, w którym 
codziennie będziesz ją widział. Drugą rzecz 
podaruj osobie, z którą chcesz podzielić się 
przesłaniem z dzisiejszej lekcji. Dobierz 
sobie teraz kogoś do pary i opowiedz mu o 
tej osobie, a także powiedz, w jaki sposób to 
zrobisz. Daj trochę czasu 
Są różne sposoby, aby powiedzieć tę samą 
rzecz. Możesz opowiedzieć to w taki sposób, 
jak właśnie zapisałeś. Nasz werset 
pamięciowy przedstawia to inaczej. A 
wniosek z naszej lekcji jeszcze inaczej. 
Powiedzmy go wspólnie jeszcze raz: 

 
BÓG DAJE MI ZWYCIĘSTWO. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
      

Zbierając dzieci do końcowej modlitwy, poproś dwóch lub trzech ochotników, aby pomodlili się i podziękowali 
Bogu za uratowanie nas wszystkich od szatana. Po ich modlitwach zakończ swoją modlitwą, dziękując Bogu za Jego 
opiekę i poproś, aby w nadchodzącym tygodniu nadal was chronił.  

 
 

  



 
 

(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 
 

MATERIAŁ DLA DZIECI 
 

Tekst źródłowy: 1 Sam 13,16-22;14,1-23, Patriarchowie i Prorocy, rozdział 30: Świątynia i służba w niej. 
Tekst pamięciowy:  „Nic nie przeszkodzi Bogu wybawić przez wielu czy przez niewielu!” (1 Sam 14,6). 
Główne przesłanie: Bóg daje mi zwycięstwo. 
 

 
BÓG WYGRYWA!  

 
„Nie dam rady! Nie dam rady! Po prostu nie dam rady tego zrobić!” Czy kiedykolwiek tak się czułeś? Kogo 

prosisz o pomoc, gdy zaczyna być ciężko, Jonatan wiedział ,kogo poprosić. Oto jego historia. 
 

Armia króla Saula stacjonowała pod drzewem niedaleko Gibei. Filistyni rozbili obóz w wąskim wąwozie między 
górami. Każdego dnia wysyłali żołnierzy, aby atakowali Izraelitów i ich okradali. Mieli oni setki rydwanów i tysiące dobrze 
uzbrojonych wojowników. Armia Izraela licząca sześciuset mężów była mała i zalękniona. 

Żaden z izraelskich wojowników – poza Saulem i Jonatanem - nie miał włóczni czy miecza. Ich broń stanowiły 
pługi, motyki, siekiery i sierpy. Nie wygrywa się jednak wojen przy pomocy narzędzi rolniczych. Z tego powodu wielu 
izraelskich wojowników było przerażonych, ukryli się więc w jaskiniach i za skałami. Ale nie Jonatan, syn króla Saula. 
Jedynie on wierzył, że Bóg może wygrać bitwę.  
  Pewnego dnia Jonatan szepnął do giermka, który nosił jego tarczę:  
- Chodź ze mną.  
  Giermek od razu zrozumiał, że Jonatan ma tajny plan. Szybko więc się ubrał i razem wyszli poza obóz. Nikt 
nie słyszał, jak go opuszczali. 
- Jeśli przejdziemy pomiędzy górami, możemy zaskoczyć filistyńskie straże - wyjaśnił Jonatan. - Bóg pomoże nam je 
ominąć i da nam zwycięstwo. On może nas wyratować, nieważne czy przy pomocy wielkiej armii czy tylko nas dwóch. 
 - Prowadź - powiedział wojownik. - Będę szedł zaraz za tobą. 
 - Chodźmy - powiedział Jonatan, ruszając w stronę przełęczy. - Jeśli nas zobaczą i każą nam czekać, aż sami do nas 
podejdą, posłuchamy ich. Ale jeśli każą nam podejść, będzie to znak od Boga, że da nam nad nimi zwycięstwo. 
  Powoli weszli do głębokiego wąwozu, prowadzącego w stronę przełęczy. Gdy byli już w zasięgu wzroku 
strażników filistyńskich, nadal szli odważnie do przodu.  
 - Zobacz - wykrzyknął jeden ze strażników. - Hebrajczycy wyczołgują się ze swoich jaskiń.  
  Inny krzyknął: 
- Podejdźcie do nas, a damy wam nauczkę! 
  - To nasz znak - wyszeptał Jonatan. - Bóg wydał ich w nasze ręce. Zaczęli więc wspinać się na strome zbocze wąwozu. 
Gdy weszli już na szczyt, Jonatan podszedł od przodu. [Przejdź kilka kroków.] Jego giermek był zaraz za nim. Na tej 
małej przestrzeni około dwudziestu filistyńskich strażników czekało, aby ich zaatakować. Jednak Jonatan i jego giermek 
byli pewni zwycięstwa, a Bóg pomógł im ich pokonać.  
  Inni strażnicy obserwujący sytuację ze zboczy wąwozu, wpadli w panikę i byli zdezorientowani, gdy zobaczyli, 
co się stało. Krzyczeli żołnierzy znajdujących się w obozie na dole i oni również wpadli w panikę. Nawet prowadzący 
rydwany się przestraszyli. Nie minęło wiele czasu, a już wszyscy Filistyni uciekali z obozu. Zaczęli przepychać się i 
walczyć ze sobą nawzajem. Ziemia zatrzęsła się tak, jakby zbliżała się do nich wielka armia wojowników na koniach i 
w rydwanach. Zarówno Jonatan, jak i Filistyni wiedzieli, że to Bóg pomaga Izraelowi.  
  Gdy król Saul i jego sześciuset żołnierzy wkroczyli do walki, zobaczyli tylko Jonatana i jego giermka 
obserwujących uciekających Filistynów. Izraelscy wojownicy wiedzieli, że był to dzień łaski Pana.  
- Tego dnia Pan nas uratował - mówili.  
  Jonatan i jego giermek przyznali im rację. Pan odniósł wielkie zwycięstwo: „Bo nic nie przeszkodzi Bogu 
wybawić przez wielu czy przez niewielu” (1 Sam 14,6). 
  
 
Sobota 
 

• Jeśli to możliwe, razem z rodziną wejdź na wysoką górę. Gdy zrobicie przerwę, aby odpocząć, przeczytajcie 
wspólnie historię biblijną. Wyobraźcie sobie, że razem z Jonatanem wspinacie się po wysokich zboczach do 
obozu Filistynów. Podziękujcie Bogu za to, że możecie chodzić i się wspinać.  

• Przeczytaj na głos werset pamięciowy (1Sam 14,6). 
 
Niedziela 
 

• W czasie rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie historię z lekcji (1 Sam 14,1-23). 



• Następnie przeczytaj werset pamięciowy. Zapisz największą i najmniejszą liczbę, jaką znasz. Czy Bóg może 
zwyciężyć, używając zarówno wielu, jak i niewielu osób? Skąd to wiesz (zob. 1 Sam 14,6)? Podziękuj Bogu za 
Jego siłę do wygrywania naszych walk. 

• Narysuj dużą cyfrę zero na kawałku tektury. W jej środku napisz słowa wersetu pamięciowego.  
• Udekoruj swoją kartkę z wersetem pamięciowym i połóż ją w takim miejscu, aby codziennie ją widzieć. 

Podziękuj Bogu za to, że tak dobrze się wami opiekuje. 
 
Poniedziałek 
 

• Pokaż swój plakat z wersetem pamięciowym rodzinie, później powtórz werset bez patrzenia na niego. 
• Razem z rodziną przeczytaj fragmenty z 1 Księgi Samuela 14,2-3.18. Co miało pomóc Saulowi odnieść 

zwycięstwo – według niego? Jakiej najważniejszej rzeczy nie miał król? Porozmawiajcie o tym. Poproś Boga, 
aby nauczył cię bardziej Mu ufać. 

 
Wtorek 
 

• Powtórz werset pamięciowy. Spróbuj ułożyć do niego melodię, a później zaśpiewajcie ją razem podczas 
rodzinnego nabożeństwa. 

• Pomyśl o innej biblijnej historii, która mówi o tym, jak Bóg uratował swój lud. Poproś członka rodziny, aby pomógł 
ci znaleźć taką historię w Biblii i ją przeczytać. 

• Podziękuj Bogu za Jego codzienną ochronę.  
   
Środa 
 

• Powtórz werset pamięciowy podczas rodzinnego nabożeństwa. Powiedz, co on dla ciebie oznacza. Poproś 
członków rodziny, aby opowiedzieli ci historię, gdy Bóg uratował ich od czegoś lub w specjalny sposób w czymś 
pomógł. Dodaj ją do książeczki wspomnień dotyczących Bożej dobroci, którą zacząłeś w lekcji 2. 

• Przeczytajcie wspólnie Psalm 34,7. Pomyśl o biblijnej historii o pomagających ludziom aniołach (zob. np. Dn 
6,22). Co w tej historii dodaje ci odwagi?  

• Zaśpiewajcie piosenkę o Bożej opiece, a później podziękuj Mu za nią. 
 
Czwartek 
 

• Opowiedz rodzinie historię o zwycięstwie, jakie Bóg dał Jonatanowi. Dołącz do niej werset pamięciowy. 
• Wspólnie popatrzcie na zdjęcia gór z książek, internetu itp. Poznajcie nazwy kilku z największych pasm górskich 

świata. Podziękujcie Bogu za piękno gór.  
• Narysuj górski krajobraz. Poproś kogoś, aby pomógł ci przeczytać Psalm 121,1-2. Zapisz te wersety na swoim 

rysunku. 
 
Piątek 
 

• Podczas wieczornego nabożeństwa skorzystaj z niektórych z poniższych pomysłów. 
• Powiedz werset pamięciowy. Powtórz go, zastępując słowa „nic” słowami takimi jak: „powodzie”, „pożar”, 

„burza”, „wojna” itd. Po słowach „nie przeszkodzi Bogu wybawić” powiedz swoje imię (np. Powodzie nie 
przeszkodzą Bogu wybawić mnie). Zachęć członków rodziny, aby zrobili to samo. Zapisz w ten sposób werset 
na kawałku papieru i trzymaj go w swojej Biblii.  

• Zagrajcie kalambury z historii biblijnej z tego tygodnia. 
• Przeczytaj ulubioną obietnicę biblijną, która dodaje ci odwagi (np. Joz 1,5). 
• Zaśpiewaj wszystkie pieśni, które znasz, na temat bycia w armii Boga. 
• Podziękuj Bogu za to, że zawsze opiekuje się twoją rodziną. 

 


