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DZIELNY GEDEON 
 
 

ŹRÓDŁA: Sdz 6-7, Patriarchowie i prorocy, rozdział 53: Pierwsi sędziowie. 

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”  (Flp 4,13). 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg może mnie użyć, kiedy Mu ufam.  

CEL – dzieci Wiedzą, że mogą polegać na Bogu, który zna ich potrzeby i słyszy ich modlitwy.  
Odczuwają pewność tego, że nie muszą polegać na własnych siłach.  
Reagują wiarą w to, że Bóg będzie im pomagał, gdy będą podążały za Jego wskazówkami. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Bóg pozwala Midianitom uciskać dzieci Izraela, ponieważ czyniły one zło w oczach Pana. 
Anioł Pański ukazuje się Gedeonowi, gdy ten ukrywa się przed Midianitami i młóci pszenicę 
w winnicy. Mówi do niego: „Pan  z tobą, mężu waleczny”. Kiedy Gedeon oskarża Boga o 
porzuceniu Izraela, anioł przekazuje mu szokującą wiadomość, że Bóg użyje go do 
uwolnienia swojego ludu. Gedeon prosi o znak. Kiedy go otrzymuje, zaczyna wierzyć, buduje 
ołtarz i oddaje Bogu cześć. Podąża za Bożymi instrukcjami, pokazując, że to czego człowiek 
nie może zrobić sam, jest możliwe dzięki Bożemu planowi i Jego mocy. Gedeon prowadzi 
trzystu Izraelitów, by czynić wolę Bożą, podążać za Bożymi wskazaniami i uwolnić Izrael od 
ucisku Midianitów. 

TO JEST LEKCJA O: społeczności. 
Izraelici zwrócili się do bożków, a Bóg pozwolił, aby wrogowie podbili ich kraj - dzięki temu 
znowu zwrócili się do Niego. Bóg wybrał osobę, która była gotowa podążać za Jego 
wskazówkami, by przyprowadziła Izraelitów z powrotem do Niego i pokonała wrogów. 
Obecnie Bóg również używa ludzi w Kościele, aby prowadzić swój lud. 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Przywódca, którego Bóg wybrał, by pokonał Midianitów, nie zajmował w Izraelu wybitnego 
stanowiska. Nie był władcą, kapłanem czy Lewitą. Sam uważał się za ostatniego w domu 
ojcowskim. Jednak Bóg widział w nim męża odważnego i uczciwego. Gedeon nie dowierzał 
sobie i był chętny poddać się pod kierownictwo Boże. Bóg nie zawsze wybiera do swego 
dzieła ludzi, posiadających największe talenty, ale tych, których może najlepiej użyć. Bóg 
może najskuteczniej działać, używając tych, którzy są najbardziej świadomi własnych 
niedoskonałości, i którzy polegają na Nim jako na swym wodzu i źródle siły. Może uczynić ich 
silnymi przez połączenie ich słabości ze swoją mocą, i mądrymi przez zespolenie ich 
niewiedzy ze swoją mądrością” (Patriarchowie i Prorocy, s. 414). 

 
DEKORACJA 

 SALI 

 
Zob. lekcja nr 1. 



 

 

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. PRZECIĄGAMY LINĘ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- lina 
- 8-10 
nastolatków 
(ochotników) 

Przed lekcją poproś 8-10 nastolatków w swoim zborze 
o pomoc. Kiedy przyjdą do twojej klasy, podziel ich na dwie 
drużyny. W jednej z nich umieść mniejszych i niższych 
nastolatków, a w drugiej tych większych. Przypomnij, że 
drużyna, w której pierwsza osoba jest zmuszona do 
zrobienia czterech lub więcej kroków do przodu, przegrywa. 
Powiedz: Nasi goście zademonstrują przeciąganie liny. 
Jak myślicie, kto wygra? Daj im czas na reakcje. 
Następnie powiedz: 
Na miejsca, gotowi... Oh! Prawie zapomniałam! W tej 
drużynie jest was za dużo.  Wskaż na słabszą drużynę. 
Pozwolimy tej osobie [Wskaż na najmniejszego 
nastolatka.] samodzielnie powalczyć z drugą grupą. 
Wszyscy inni w tej drużynie mogą usiąść. A teraz, jak 
myślicie: kto wygra? Daj im czas na odpowiedzi. 
Następnie niech nastolatkowie próbują przeciągnąć linę. 

Zapytaj: Dlaczego [Wskaż na 
zwycięską drużynę.] ta drużyna 
wygrała? Co musiałaby mieć ta 
drużyna [Wskaż na przegraną 
drużynę.], aby wygrać? (Więcej 
osób.) Czy uważasz, że jedna 
osoba mogłaby wygrać? (Nie. 
Może, gdyby była super silna.) 
Osobom z naszej dzisiejszej 
historii biblijnej wygrana 
wydawała się tak samo 
niemożliwa. Jednak oni zaufali 
Bogu. Kiedy ludzie ufają Bogu, On 
jest w stanie użyć ich do czynienia 
niemożliwego.  
Powiedzmy razem nasze 
przesłanie: 

 
BÓG MOŻE MNIE UŻYĆ, KIEDY MU UFAM.  
Powiedzmy to razem. 
 
 

B. GDYBYM BYŁ MRÓWKĄ 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- zdjęcie niosącej 
jedzenie mrówki- 
solidny worek 
z ciężkimi 
przedmiotami 
ważącymi razem 
ok. 45 kg 

Pokaż dzieciom obrazek niosącej jedzenie mrówki. 
Powiedz im, że uważa się, iż mrówka może podnieść 
pięćdziesięcio- lub nawet stukrotność swojej masy 
ciała, a to oznacza, że mrówki mogą podnieść coś, co 
jest bardzo ciężkie. Zapytaj: Co byłbyś w stanie 
podnieść, gdybyś był mrówką? Pozwól dzieciom 
zgadywać. Powiedz: Czy gdybyście byli mrówkami, 
bylibyście w stanie podnieść mały lub średni 
samochód. Możecie to sobie wyobrazić? Nie 
poproszę was o podniesienie samochodu, ale kto 
chciałby spróbować podnieść tę ciężką torbę? 
Przynieś naprawdę ciężką torbę wypełnioną 
książkami lub innymi ciężkimi przedmiotami, które 
ważą ok. 45 kg. Pozwól dzieciom na to, aby 
wymieniały się przy próbie jej podniesienia.  

Zapytaj: Jak byście się czuli, gdyby 
ktoś poprosił was o podniesienie 
samochodu? Prawdopodobnie Bóg 
nigdy nas o to nie poprosi, ale 
czasami prosi nas, abyśmy robili 
rzeczy, które wydają się 
niemożliwe. W naszej dzisiejszej 
historii dowiemy się, że Bóg 
poprosił Gedeona, aby zrobił coś, 
co wydawało się niemożliwe. 
Gedeon ufał Bogu, a Bóg dał mu 
siłę, aby to zrobił. Bóg da nam siłę 
do robienia tego, o co nas prosi. 
Dzisiejsze przesłanie mówi nam, że: 
 

 
BÓG MOŻE MNIE UŻYĆ, KIEDY MU UFAM.  

Powiedzmy to razem. 



 

 

 
C. JAK JASNE JEST TWOJE ŚWIATŁO? 

 
Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- różne rodzaje 
światełek, 
lamp, duże i 
małe latarki 

Jeśli to możliwe, zaciemnij 
pomieszczenie. Niech dzieci włączą 
różne lampy i latarki (lampa rowerowa, 
lampa stołowa, małe i duże latarki, 
światło nocne, reflektor, lampki 
choinkowe). Włączając każdą z nich, 
zapytaj: Do czego byś to użył? 
Następnie wyłącz światła w 
pomieszczeniu, a także wszystkie 
światła i lampy, które właśnie włączyłeś. 
Kiedy w pokoju panuje ciemność, upuść 
jakiś przedmiot, a następnie nagle włącz 
wszystkie światła. 

Zapytaj: Która lampa lub latarka dały najwięcej 
światła? Jakie światło chcielibyście mieć ze sobą, 
gdybyście w nocy znajdowali się na zewnątrz? 
(Najjaśniejsze, najsilniejsze.) Co zrobiliście, gdy 
usłyszeliście hałas i nagle zapaliły się światła? 
(Byłem zaskoczony, wystraszony.) Czy kiedykolwiek 
ktoś nagle zapalił światło, gdy spaliście? Jak się 
wtedy czuliście? (Zdezorientowany.) W naszej 
dzisiejszej historii usłyszymy o kimś, kto za pomocą 
sztuczki związanej ze światłami i hałasem pokonał 
swoich wrogów. Miał tylko małą armię, ale ufał Bogu. 
Powiedzmy razem nasze przesłanie:  

 
BÓG MOŻE MNIE UŻYĆ, KIEDY MU UFAM.  

Powiedzmy to razem. 
 
 
 
 
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 
Ty, księgo Boża, światło ślesz (pieśń nr 87) 
Rodzina (pieśń nr 503) 
Panie, ożyw nas swą mocą (pieśń nr 2) 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY - Zapytaj: Jak powinniśmy reagować na wyzwania w naszej okolicy? Powiedz: Składając dary, pomagamy 
innym dotrzeć do ludzi z Ewangelią. 
 
MODLITWA  

Materiały  Przygotowanie 

- lista przywódców na dużej kartce 
papieru 
- zdjęcie przedstawiające jedną 
grupę przywódców 

Umieść zdjęcia ilustrujące jedną grupę przywódców tak, aby wszyscy wszyscy 
mogli je zobaczyć. Zapytaj: Jakie wyzwania stoją przed tymi przywódcami? 
Co się zmienia, kiedy ufają Bogu? Daj czas na dyskusję. Podkreśl, że Bóg 
ma dobre rozwiązania nawet w pozornie niemożliwych sytuacjach. Zachęć 
każde dziecko do modlitwy za konkretnego przywódcę. 

 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały  Przygotowanie 

- ołtarz 
- wełna lub coś, co będzie przedstawiało runo 
- dwa ręczniki 
- latarki 
- efekty dźwiękowe: trąbki, tłuczone naczynia 

Postaci: Gedeon, anioł, żołnierze 
 
Zachęć dzieci, aby odgrywały historię w czasie jej czytania lub 
opowiadania. Poproś innego dorosłego, aby im w tym pomógł. 
 



 

 

 
 
WPROWADZENIE 
 
 Powiedz: Czterdzieści lat po tym, jak 
Debora i Barak pokonali Syserę, Izrael zapomniał o 
Bogu i ponownie zaczął czcić bożki. To sprawiło, że 
Bóg był bardzo smutny.  
 Przez siedem lat Midianici i Amalekici 
sprawiali Izraelitom problemy, kradnąc im jedzenie 
i niszcząc ich domy. Wielu Izraelitów mieszkało w 
jaskiniach tylko po to, aby przetrwać. Bóg rozejrzał 
się za przywódcą — kimś, kto Mu zaufał. Znalazł 
Gedeona. 
 
OPOWIADANIE HISTORII  
 
 Gedeon ukrywał się przed Midianitami 
podczas mielenia pszenicy [Zademonstruj mielenie, 
udając wystraszonego.] Nagle obok niego zjawił się 
anioł Pański i powiedział:. 
- Pan z tobą mężu waleczny. [Anioł rozmawia z 
Gedeonem.]  
 Gedeon był zaskoczony. Wcale nie był 
mężem walecznym. Jego rodzina była najmniejsza w 
całym plemieniu Manasessa. Z pewnością nie czuł się 
odważny. [Gedeon wygląda na zaskoczonego i 
niepewnego.] 
- Będę z tobą - przemówił do niego Bóg. - Razem 
zniszczymy wroga. 
 Ale Gedeon nie był tego taki pewny. Poprosił 
anioła, aby chwilę poczekał i przygotował dla niego 
posiłek. [Przygotuj posiłek.] Położył jedzenie na 
kamieniu, a anioł sprawił, że zostało ono strawione 
przez ogień. Jednak Gedeon poprosił Boga o jeszcze 
dwa znaki, aby mieć pewność, że Bóg na pewno jest z 
nim.  

Biorąc w ręce runo, powiedział:  
- Jeśli zamierzasz pomóc Izraelowi pokonać 
Midianitów, niech jutro rano runo będzie mokre, a 
ziemia pod nim sucha. [Rozłóż na suchej ścierce 
wilgotną bawełnę lub wypełnienie z poliestru.]  

Następnego ranka było tak, jak poprosił 
Gedeon. Ziemia nie była pokryta rosą, ale runo było 
przemoczone.  

Gedeon jeszcze raz wypróbował Boga.  
- Tym razem niech runo będzie suche, a ziemia mokra 
- poprosił.  

Następnego ranka jego prośba została 
spełniona. [Połóż suchą bawełnianą lub poliestrową 
wkładkę na wilgotnej ścierce.] Gedeon wezwał więc 
Izraelitów do walki z Midianitami - zgłosiły się 
trzydzieści dwa tysiące mężczyzn. Teraz Bóg 
postanowił przetestować Gedeona. [Żołnierze zbierają 
się wokół Gedeona.] 
- Żołnierzy jest zbyt wielu - powiedział Bóg. - Odeślij 
część z nich do domu.  
 Gedeon wiedział, że Midianici i Amalekici mają 
ogromną armię. Był jednak posłuszny Bogu i wysłał do 
domów dwadzieścia dwa tysiące mężczyzn, którzy się 
bali. [Żołnierze odchodzą. Odchodzące dzieci mogą 
dołączyć do Midianitów, żeby pokazać różnicę w 
liczebności obu grup.]  
 Bóg ponownie powiedział do Gedeona:  
- Zabierz swoich ludzi nad rzekę, aby się napili. Szukaj 
tych, którzy piją z ręki. [Niech niektóre dzieci stoją, biorą 
wodę w ręce i z nich piją.] Całą resztę odeślij do domu. 
[Niech niektóre dzieci uklękną i udają, że piją lub lub 
chłepczą wodę z dłoni.]  
 Tylko trzystu mężczyzn zdało drugi test. W końcu 
Bóg miał wystarczająco małą armię.  
 Tej nocy Gedeon podzielił swoje wojsko na trzy 
oddziały. [Podziel dzieci na trzy grupy. Żołnierze, którzy 
udali się „do domu”, mogą leżeć na podłodze i udawać 
armię Midianitów] Żołnierze, uzbrojeni tylko w trąby, 
pochodnie i gliniane dzbany, otoczyli obóz Midianitów z 
trzech stron. Niespodziewanie zadęli w instrumenty, 
zapalili pochodnie, rozbili dzbany i krzyknęli:  
- Miecz dla Pana i Gedeona! [Żołnierze Gedeona stoją 
w miejscu i krzyczą.] 
 Bóg zrobił resztę. Obudzeni w środku nocy 
Midianici i Amalekici wybiegli ze swoich namiotów i 
zaczęli ze sobą walczyć!  
 Bóg poprowadził Gedeona i jego liczącą trzysta 
osób armię w taki sposób, że pokonali wrogów bez 
żadnej walki! Bóg odniósł zwycięstwo za nich! 

 
 
ROZWINIĘCIE 
 
Zapytaj: Dlaczego Gedeon się ukrywał? (Bał się Amalekitów i Midianitów.) Co robił? (Młócił zboże.) Kto objawił się 
Gedeonowi, gdy się ukrywał? (Anioł.) Co powiedział? (Nazwał Gedeona potężnym wojownikiem.) Dlaczego Bóg 
wybrał Gedeona, aby poprowadził Izraelitów? (Był gotowy, aby iść za Bogiem.) Dlaczego Bóg nakazał Gedeonowi, 
aby odesłał część swojej armii do domu? (Nie chciał, żeby przypisywano zwycięstwo liczebności armii.) Bóg dał 
Gedeonowi siłę, ponieważ Gedeon Mu ufał i postępował zgodnie z Jego instrukcjami. On nas również może 
użyć w swoim dziele, jeśli Mu zaufamy.  
Powiedzmy razem nasze przesłanie :  
BÓG MOŻE MNIE UŻYĆ, KIEDY MU UFAM.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- papierowe 
stożki, kubki lub 
słoiki 
- Biblie  
- słowa wersetu 
pamięciowego 
wypisane na 
osobnych 
karteczkach 

Przygotuj wystarczającą liczbę stożków, kubków lub słoików, a także kopii wersetu 
pamięciowego, (jedna sztuka na każde pięcioro dzieci). Umieść słowa wiersza pamięciowego w 
papierowym kubku lub słoiku, a na każdym kubku lub słoiku umieść stożek. Powiedz: Ten 
stożek przypomina nam pochodnie, które trzymali Gedeon i jego ludzie. Zdejmijmy go i 
wyjmijmy słowo. Pomóż dzieciom ułożyć wyciągnięte słowa we właściwej kolejności. Pozwól 
im używać Biblii. Powtarzaj wiersz pamięciowy, aż wszyscy go zapamiętają. 
Powtórz czynność kilka razy, aż będziesz pewien, że dzieci znają werset.  
Werset pamięciowy brzmi: „Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie”  (Flp 
4,13). 

 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie Utwórz pięć małych grup. Najlepiej, jeśli połączysz dzieci 
czytające z nieczytającymi (dorośli pomagają w razie 
potrzeby). Podaj każdej grupie odnośniki do wersetów 
biblijnych. Powiedz: Bóg mógł użyć Gedeona, aby 
uwolnić swój lud, ponieważ Gedeon był gotowy, aby Go 
słuchać i robić to, co mu nakazał. Przeczytajmy podane 
teksty i dowiedzmy się, kto jeszcze chciał pójść za 
Bogiem. 
 

● Księga Rodzaju 45,4-5 (Józef)  
● Dzieje Apostolskie 16,29-31 (Paweł i Sylas)  
● Księga Estery 4,14.16 (Estera)  
● Księga Wyjścia 14,15-16 (Mojżesz)  
● 1 Księga Samuela 17,45 (Dawid) 

 
Daj grupom czas na przedstawienie odpowiedzi. Zapytaj, co 
wiedzą o tych postaciach. 

Zapytaj: Jakie cechy Bóg bierze pod 
uwagę, kiedy wybiera przywódcę? Daj 
czas na dyskusję. Spójrzmy na werset z  1 
Księgi Samuela 16,7. Przeczytaj go na 
głos. Nasz wiersz pamięciowy mówi 
nam, co się dzieje, gdy jesteśmy 
gotowi pozwolić Bogu przejąć 
kontrolę.  
Daj klasie czas na powtórzenie Listu do 
Filipian 4,13 („Wszystko mogę w Tym, 
który mnie wzmacnia w Chrystusie”). 
Kiedy ludzie Mu ufają, Bóg sprawia, że 
wszystko staje się możliwe. 
 
Zapamiętajmy: 

 
BÓG MOŻE MNIE UŻYĆ, KIEDY MU UFAM.  
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
JEZUS MOŻE 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- duża, pusta 
puszka 
- marker 
- kartki 
papieru 
- ołówki 

Przed lekcją umieść na puszcze etykietę z napisem 
JEZUS MOŻE. Powiedz: Na początku naszej historii 
zwycięstwo wydawało się Gedeonowi i Izraelitom 
niemożliwe. Gedeon się bał. Trudno mu było uwierzyć, 
że Bóg wykorzysta go do tak wielkiego zadania. 
Podobnie jak Gedeon, my też czasami się boimy. 
Mamy tutaj puszkę JEZUS MOŻE, która przypomina 
nam, że mamy polegać na sile Jezusa, a nie na 
własnej. Napiszcie lub narysujcie coś, czego się 
boicie, a następnie wrzućcie rysunek do puszki JEZUS 
MOŻE. 

Zapytaj: Czego się boimy? Co się 
dzieje, gdy się boimy? (Czasami nie 
mamy odwagi robić tego, co uważamy 
za słuszne.) Czy Bóg może nam 
pomóc w naszych obawach? (Tak.) 
Poprośmy Go, aby usunął nasze 
obawy. Módl się razem z dziećmi.  
 
Przypomnijmy sobie dzisiejsze 
przesłanie: 
 

 
BÓG MOŻE MNIE UŻYĆ, KIEDY MU UFAM.  
 



 

 

 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
OŚWIETLENIE ŚCIEŻKI  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- brązowy papier 
- czerwony/ 
pomarańczowy/ 
żółty papier 
- plastikowe lub 
papierowe 
kubeczki 
- taśma klejąca 
- nożyczki 
  

Niech dzieci wykonają pochodnie, zwijając 
brązowy papier w stożek. Wytnij kształty płomienia 
z czerwonego/żółtego/pomarańczowego papieru. 
Umieść je na  stożku. Przykryj „płomienie” 
papierowym kubkiem. Stwórz pary lub małe grupy.  
Powiedz: Podzielcie się ze swoimi partnerami 
tym, jak możecie zaufać Bogu 
w nadchodzącym tygodniu. Kiedy będziecie 
o tym opowiadać, zdejmijcie kubeczek 
z płomieni, aby wasze światło wyraźnie 
świeciło. Kiedy ufamy Bogu, jesteśmy dla 
otaczających nas ludzi jak światło. 

Zapytaj: W jaki sposób możemy 
pokazać, że ufamy Bogu? (Robiąc to, co 
właściwe.) 
Co to znaczy, że jesteśmy jak 
pochodnia, gdy pokazujemy innym, że 
ufamy Bogu? (Pokazujemy im drogę 
Bożą.) Zabierz pochodnię do domu 
i podziel się nią z kimś, opowiadając tej 
osobie o Gedeonie i o tym, jak Bóg go 
prowadził. Trzymajmy nasze pochodnie 
wysoko i powiedzmy razem nasze 
przesłanie: 
 

 
BÓG MOŻE MNIE UŻYĆ, KIEDY MU UFAM.  
 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Jeśli to możliwe, zaciemnij pokój. Zbierz dzieci w kręgu. Włącz latarkę. Powiedz: Po włączeniu światła możemy 
zobaczyć, co się dzieje. Kiedy ufamy Bogu, jesteśmy jak latarka lub pochodnia. Módlmy się i prośmy Boga, aby 
pomógł nam bardziej ufać Mu w tym tygodniu. 
 
  



 

 

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

MATERIAŁY DLA DZIECI 
 
Tekst źródłowy:  Sdz 6 i 7, Patriarchowie i prorocy (rozdział 53: Pierwsi sędziowie) 
Tekst pamięciowy: „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”  (Flp 4,13). 
Główna prawda: Bóg może mnie użyć, kiedy Mu ufam.  
 

DZIELNY GEDEON 
Czy kiedykolwiek byłeś zdezorientowany lub wystraszony, bo nie wiedziałeś, co zrobić w danym momencie? 

Gdy Gedeon nauczył się ufać Bogu, zamiast się Go bać, zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. 
 

Czterdzieści lat po tym, jak Debora i Barak pokonali Syserę, Izrael zapomniał o Bogu i ponownie zaczął czcić 
bożki. To sprawiło, że Bóg był bardzo smutny.  
 Przez siedem lat Midianici i Amalekici sprawiali Izraelitom problemy, kradnąc im jedzenie i niszcząc ich domy. 
Wielu Izraelitów mieszkało w jaskiniach tylko po to, aby przetrwać. Bóg rozejrzał się za przywódcą — za kimś, kto Mu 
zaufał. Znalazł Gedeona. 
 Gedeon ukrywał się przed Midianitami podczas mielenia pszenicy. Nagle obok niego zjawił się anioł Pański 
i powiedział:. 
- Pan z tobą mężu waleczny.  
 Gedeon był zaskoczony. Wcale nie był mężem walecznym. Jego rodzina była najmniejsza w całym plemieniu 
Manasessa. Z pewnością nie czuł się odważny. 
- Będę z tobą - przemówił do niego Bóg. - Razem zniszczymy wroga. 
 Ale Gedeon nie był tego taki pewny. Poprosił anioła, aby chwilę poczekał i przygotował dla niego posiłek. 
Położył jedzenie na kamieniu, a anioł sprawił, że zostało ono strawione przez ogień. Jednak Gedeon poprosił Boga o 
jeszcze dwa znaki, aby mieć pewność, że Bóg na pewno jest z nim.  

Biorąc w ręce runo, powiedział:  
- Jeśli zamierzasz pomóc Izraelowi pokonać Midianitów, niech jutro rano runo będzie mokre, a ziemia pod nim sucha. 

Następnego ranka było tak, jak poprosił Gedeon. Ziemia nie była pokryta rosą, ale runo było przemoczone.  
Gedeon jeszcze raz wypróbował Boga.  

- Tym razem niech runo będzie suche, a ziemia mokra - poprosił.  
Następnego ranka jego prośba została spełniona. Gedeon wezwał więc Izraelitów do walki z Midianitami - 

zgłosiły się trzydzieści dwa tysiące mężczyzn. Teraz Bóg postanowił przetestować Gedeona. 
- Żołnierzy jest zbyt wielu - powiedział Bóg. - Odeślij część z nich do domu.  
 Gedeon wiedział, że Midianici i Amalekici mają ogromną armię. Był jednak posłuszny Bogu i wysłał do domów 
dwadzieścia dwa tysiące mężczyzn, którzy się bali. Bóg ponownie powiedział do Gedeona:  
- Zabierz swoich ludzi nad rzekę, aby się napili. Szukaj tych, którzy piją z ręki. Całą resztę odeślij do domu. 
Tylko trzystu mężczyzn zdało drugi test. W końcu Bóg miał wystarczająco małą armię.  
 Tej nocy Gedeon podzielił swoje wojsko na trzy oddziały. Żołnierze, uzbrojeni tylko w trąby, pochodnie i gliniane 
dzbany, otoczyli obóz Midianitów z trzech stron. Niespodziewanie zadęli w instrumenty, zapalili pochodnie, rozbili 
dzbany i krzyknęli:  
- Miecz dla Pana i Gedeona! 
 Bóg zrobił resztę. Obudzeni w środku nocy Midianici i Amalekici wybiegli ze swoich namiotów i zaczęli ze sobą 
walczyć!  
 Bóg poprowadził Gedeona i jego liczącą trzysta osób armię w taki sposób, że pokonali wrogów bez żadnej walki! 
Bóg odniósł zwycięstwo za nich! On zwycięży także za ciebie.  
 
 

 
Sobota 

● Jeśli to możliwe, idź z rodziną na spacer. Policz, ile różnych rodzajów świateł zobaczysz po drodze. 
● Znajdźcie spokojne miejsce i wspólnie przeczytajcie lekcję. 
● Zasłoń oczy i pozwól, aby ktoś cię prowadził. Następnie porozmawiaj o tym, co to znaczy zaufać. 
● Módlcie się, aby Bóg nauczył was jeszcze bardziej Mu ufać. 

 
Niedziela 

● Zrób pochodnię, zwijając kawałek papieru, aby utworzyć stożek. Wytnij dziesięć kształtów płomieni i napisz po 
jednym słowie wersetu pamięciowego na każdym z nich (plus odnośnik). Włóż płomienie do pochodni i powtórz 
werset pamięciowy. Naucz go swoją rodzinę podczas rodzinnego nabożeństwa. 

● Poproś trzy osoby, aby opowiedziały ci o sytuacjach, w których musiały zaufać Bogu. 
● Pomóż swojej mamie przygotować wieczorny posiłek. Pomyśl o tym, jak czuł się Gedeon, przygotowując posiłek 

dla anioła. 
● Dziękuj Bogu za to, że zawsze możesz Mu ufać. 



 

 

 
Poniedziałek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj pierwszą część historii Gedeona zapisaną w Księdze Sędziów 6,1-
40. 

● Zwilż szmatkę. Umieść na wierzchu kilka kulek z waty. Zostaw to na godzinę. Czy wata pozostała sucha? 
● Powtórz eksperyment w odwrotnej kolejności. Zwilż watę i połóż ją na suchej ścierce. Czy szmatka pozostała 

sucha? 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa porozmawiajcie o rzeczach, które was przerażają. Módlcie się, aby Bóg 

pomógł wam zaufać Mu, kiedy się boicie. 
 

Wtorek 
● Razem z rodziną przeczytaj i omów drugą część historii Gedeona zapisaną w Księdze Sędziów 7,2-8. 
● Wypij trochę wody z filiżanki. Napełnij miskę wodą i spróbuj pić z ręki. Co jest łatwiejsze? 
● Wymyśl piosenkę lub wiersz o tym, jak Gedeon wybierał swoich żołnierzy. 
● Módlcie się, abyście zawsze byli gotowi pomagać ludziom w waszym otoczeniu. 

 
Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa posłuchajcie dźwięku trąbki. Dowiedz się, w jaki sposób używano trąb podczas 
wojny (wskazówka: zajrzyj do Internetu lub encyklopedii). 

● Przeczytajcie i wspólnie omówcie ostatnią część 2 Listu do Koryntian 12,10. Jeśli nie jesteś pewien, co to znaczy, 
znajdź kawałek nitki. Spróbuj ją rozerwać. Teraz spróbuj rozerwać dziesięć takich nici w tym samym czasie. 
Porozmawiaj o tym, jak możesz być słaby, a jednocześnie silny. 

● Módlcie się o siłę do wypełniania woli Bożej. 
 
Czwartek 

● Przypomnij sobie werset pamięciowy i wyrecytuj go rodzinie podczas nabożeństwa. 
● Jeśli to możliwe, zrób tak, żeby w pokoju, w którym macie rodzinne nabożeństwo, panowała ciemność. Wyjaśnij, 

że chcesz zrobić eksperyment. W ciemnościach głośno hałasuj, a następnie włącz światło. Zapytaj wszystkich, 
jak się czuli. Jak możemy to porównać z tym, jak się czuli Midianici, gdy zaatakowali ich Gedeon i jego 
żołnierze? 

● Policz liczbę lamp, jakie masz w domu. Które z nich dają najwięcej światła? 
● Módlcie się, aby Bóg pobłogosławił przywódców waszej społeczności. 

 
Piątek 

● Przejrzyj historię Gedeona i odegraj ją ze swoją rodziną podczas wieczornego nabożeństwa.  
● Podziel się utworem / wierszem, który napisałeś we wtorek. 
● Wyrecytujcie razem werset pamięciowy. 
● Módlcie się za każdego członka rodziny. 


