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2.niedziela adwentu

Główna myśl: Pan Bóg odpowiada na nasze modlitwy
Tekst: Jeremiasza 9,22-23 – poznanie Boga – Szczęściem człowieka
Księga Sędziów 6-8 – Gedeon
Wiersz: „Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni!” Psalm 80,4
Cele:




Dziecko wykazuje znajomość historii biblijnych związanych z życiem Gedeona
Dziecko wie, że Pan Bóg nie pozostawia nas samych. Zawsze przebacza i pomaga
Dziecko poznało, że narodzenie Pana Jezusa jest odpowiedzią na modlitwy

I. Wstęp
Przebieg:
Dzień dobry. Witam was serdecznie w kolejną niedzielę Adwentu. Na naszym wieńcu zapalamy drugą
świecę. A to oznacza, że nasz czas oczekiwania i przygotowania skraca się. Już coraz bliżej
do spotkania z Gościem, o którym mówiliśmy tydzień temu.
Kto pamięta kim ma być oczekiwany przez nas gość? (dzieci podają odpowiedzi, prowadzący
pytaniami kierunkuje myśl, że Pan Jezus jest oczekiwanym gościem, ale i Królem)
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, załącznik nr 1 (patrz załącznik: 2017_12_10_2_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_1),
ołówek
Informacja: można stworzyć prezentację wykorzystując obrazki z podanej poniżej strony:
www.freebibleimages.org/illustrations/moody-gideon-midianites/
Przebieg:
Tydzień temu uczyliśmy się bardzo ważnego wersetu. Kto z was go jeszcze pamięta? (dzieci
przypominają werset. Prowadzący może kilka razy powtórzyć werset z całą grupą: „Człowiek patrzy
na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” I Sm 16, 7b)
Naród izraelski jest narodem wybranym przez Boga. Co to znaczy? Pan Bóg prowadzi i opiekuje się
swoim ludem. Nie pozostawia ich samych w potrzebie, chociaż czasami Izraelici odnosili takie
wrażenie. (osoba prowadząca może opowiedzieć lub zapytać dzieci o to, w jaki sposób Bóg wyratował
Izraelitów z niewoli i jak się o nich troszczył na pustyni, a jak się zachowywał sam naród)
Nasza dzisiejsza historia rozpoczyna się w momencie, gdy Izraelici znowu byli nieposłuszni Bogu
i wpadli w straszne tarapaty. Stali się narodem słabszym od swoich sąsiadów, co zostało natychmiast
wykorzystane przez Madianitów, którzy ciągle napadali na wioski izraelskie, rabowali zboże i stada
owiec. Izraelici więc prosili Boga o pomoc. Pan Bóg nigdy nie pozostawia modlitwy bez odpowiedzi
i zawsze szuka najlepszego rozwiązania. Tak było i tym razem. Pan Bóg wybrał człowieka – Gedeona
– spojrzał na jego serce i wiedział, że jest to właściwa osoba. Skąd o tym wiedział? Powtórzmy
wspólnie werset z poprzedniej szkółki. (wszyscy wspólnie i głośno powtarzają wiersz: „Człowiek
patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce”1 Sm 16, 7b)
Bóg wysłał anioła do Gedeona i polecił mu zebrać całe izraelskie wojsko. Zebrało się 32 tysiące
żołnierzy. Ale Midiańczyków było aż 135 tysięcy! Jaka przewaga! Jak pokonać taką armię! Bóg
przekazał jednak Gedeonowi, że ma za dużo ludzi. Dlaczego tak powiedział? Ponieważ Bóg bardzo
dobrze znał swój naród i wiedział, że gdyby Izraelici zwyciężyli, mogliby pomyśleć, że sami wygrali
tę wojnę i nie potrzebowali pomocy Boga. Gedeon zwrócił się więc do swoich wojsk i oświadczył,
że wszyscy, którzy boją się walczyć mogą bez konsekwencji wrócić do swoich rodzin. W ten sposób
odeszło 22 tysiące żołnierzy. Zostało więc tylko 10 tysięcy przeciwko 135 tysiącom wojowników!
Ale Bóg znów stwierdził, że żołnierzy jest za dużo. Polecił Gedeonowi zaprowadzić ich nad strumień
i obserwować w jaki sposób piją wodę.
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Gedeon miał odesłać do domu tych żołnierzy, którzy pili prosto ze strumienia. Tych, którzy nabierali
wodę do ręki i rozglądali się dookoła miał pozostawić przy sobie. Jak myślicie, ilu z 10 tysięcy
żołnierzy pozostało przy Gedeonie? (dzieci mogą podawać propozycje) Pozostało 300 żołnierzy.
Jak taką garstką pokonać Midianitów? Jeszcze bardziej zdziwili się, gdy usłyszeli jaką broń mieli
ze sobą zabrać. Aby się tego dowiedzieć, trzeba wykreślić z tabelki wszystkie litery E F K W,
a pozostałe przepiszcie pod tabelką. (informacja dla osoby prowadzącej: można przygotować jedną
dużą tabelkę i wspólnie wykreślać podane litery lub dzieci mogą wykreślać samodzielnie. Wtedy każdy
otrzymuje załącznik nr 2 i ołówek )
No właśnie, widzę, że sami jesteście bardzo zdziwieni. Co to za broń? Trąba i pochodnia w dzbanie?
Kiedy nadszedł czas walki – a było to późną nocą, Gedeon podzielił swoich trzystu żołnierzy na trzy
grupy. Każdy żołnierz wyposażony był w trąbę oraz dzban, w którym ukryta była zapalona pochodnia.
Wojsko otoczyło obóz nieprzyjaciół i na dany przez Gedeona znak wszyscy razem zatrąbili, rozbili
dzbany i głośno krzyczeli: „Miecz dla Pana i dla Gedeona!”
Żołnierze Midianitów pogrążeni we śnie, w tym zamieszaniu, na wpół przytomni, przerażeni hałasem,
oślepieni łuną pochodni, zaczęli uciekać w panice i sami siebie zabijać. Pozostało niewielu, których
Izraelici mogli już pokonać.
III. Zakończenie
Pan Bóg wysłuchał modlitwy swojego ludu. Pokonał Midianitów, którzy zagrażali Izraelitom.
Pan Bóg wysłuchuje też twoich modlitw i zawsze jest gotowy pomóc. Posłał na świat swojego Syna,
który również jest odpowiedzią na modlitwy. Pan Jezus – małe, słabe dziecko narodzone w ubogiej
stajence – staje się oczekiwanym przez nas „gościem”, który ma pokonać naszego wroga – szatana.
1. Wiersz biblijny
Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni! Psalm 80,4”
Pomoce: każde słowo wiersza zapisane na osobnej kartce, tablica, szpilka lub masa mocująca
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Pan Bóg nigdy nie pozostawia nas samych. Wie, że często nie postępujemy właściwie,
że zapominamy o modlitwie, ale zawsze nam przebacza, odnawia, zmienia nasze serca. Rozjaśnia
swoje oblicze i daruje najwspanialszy prezent – Pana Jezusa jako Zbawiciela.
Informacja dla osoby prowadzącej: kartki ze słowami w przypadkowej kolejności przymocować do
tablicy. Zadaniem dzieci jest ułożenie wiersza we właściwej kolejności. Wszyscy powtarzają wiersz
stopniowo odpinając wybrane słowa
2. Prace plastyczne
A. Pomoc Pana
Pomoce: załącznik nr 2 (patrz załącznik: 2017_12_10_2_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_2), kredki
Przebieg:
 rozdać każdemu załącznik nr 2 oraz kredki
 poprosić, by dzieci w każdym fragmencie wiersza narysowały jedną z rzeczy, w jaką
uzbrojone było wojsko Gedeona, czyli: trąba, dzban, pochodnia.
Na przykład: Boże! Odnów nas – narysować dzban
i rozjaśnij oblicze swoje – narysować trąbę
a będziemy zbawieni – narysować pochodnię

Załączniki:
2017_12_10_Druga_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_1
2017_12_10_Druga_Niedziela_Adwentu_zalacznik_nr_2

Opracowanie: Elżbieta Walkiewicz
2

