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TEMAT LEKCJI: Abigail potraktowała Dawida sprawiedliwe odpłacając mu i jego 
ludziom za pomoc 
 
1 Księga Samuela 25:1-35 
Werset do zapamiętania: "Zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość” 
 

 Werset biblijny- Prz 2:9 „Sprawiedliwość pojmiesz i prawo, i rzetelność” 
 

Kim była Abigail? Abigail była żoną bogatego człowieka imieniem Nabal.miał on 
tysiące zwierząt do wypasania. Kiedy jego pasterze wypasali tygodniami owce i 

kozy na pustyni, często napadali ich rabusie. W okresie, gdy ukrywał się tam 
Dawid, nic takiego się nie wydarzyło. Ludzie Dawida chronili pasterzy i stada 

przed złymi ludźmi.  Dzięki temu Nabal nie był stratny. Gdy przyszedł czas 

powrotu do domu, paterze opowiedzieli Nabalowi o pomocy Dawida, jednak 
Nabal nie chciał się odwdzięczyć. Dawid prosił o jedzenie i potrzebne rzeczy, ale 

ich nie dostał. Wówczas Dawid tak się zdenerwował , że postanowił walczyć z 
Nabalem.  

Dowiedziała się o tym Abigail i wiedziała, że Nabal postąpił niesprawiedliwie. 
Poprosiła swoich ludzi, by przygotowali zapłatę dla Dawida: 200 bochenków 

chleba, 5 pieczonych owiec, 5 koszy ziarna i pyszne placuszki z 
rodzynkami…mniam! Dawid przyjął podarunki i tym samym odstąpił od zemsty. 

 
PYTANIA do lekcji: 

W czym Nabal był niesprawiedliwy względem Dawida?  
Co zrobiła Abigail?  

Jak poczuł się Dawid gdy Abigail potraktowała ich sprawiedliwie?? 
 

Niech dzieci spróbują wymienić jakieś sytuacje, kiedy czuły się niesprawiedliwie 

potraktowane, co wtedy czuły?  
 

Co oznacza słowo PRAWOŚĆ ? Ono oznacza sprawiedliwość i uczciwość. 
Bibila każe nam robić rzeczy dobre i pożyteczne. Pomódlcie się, by Bóg 

pomagał Wam postępować sprawiedliwie.  
  



15  listopad 2020 
 
Temat- Dawid przywozi Arkę. 
 

 werset: Ps 147:1 „Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu” 
 

Arka Przymierza była miejscem przechowywania tablic z przykazaniami Bożymi. 
Była symbolem obecności Boga. 

Już dawno temu Filistyni odebrali ją Izraelowi i Dawid zapragnął ją odzyskać. 

Jednak droga do domu była długa a Arka ciężka. Bóg już wcześniej określił 
zasady przenoszenia Arki, mogli ją nieść jedynie ludzie z rodu Lewiego i złotych 

drążkach. Na początku drogi Dawid i jego ludzie położyli Arkę na wozie z 
wołami, ale te potknęły się i człowiek imieniem  Uzz próbował ją złapać. Dotknął 

Arki i zmarł. Później Dawid dokładnie wypełnił Boże zalecenia. Król Dawid szedł 
przed Arką i śpiewał radośnie Bogu na chwałę. Gdy wchodzili do Jerozolimy 

ludzie krzyczeli z radości, śpiewali i grali na instrumentach. Wszyscy byli 
szczęśliwi bo Arka wróciła do Izraela. 
 
 
 

PYTANIA do lekcji: 
 
Jak czuli się lzraelici gdy Dawid sprowadził Arkę do Jerozolimy?  
Jak okazywali Bogu wdzięczność i miłość?? 
Jak myślisz co znaczy Chwalić Boga?? 
 

Chwaląc Boga okazujemy Mu miłość 😊 
Za co możemy chwalić Boga?? Jakie cudowne rzeczy uczynił dla nas ??? 
  



22 listopad 2020 
 
Temat : Dawid pragnie zbudować Świątynię. 
 

 Werset: Ps 70:5 ”Niech się rozweselą i radują w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają” 
 

Już wiecie ,że Dawid sprowadził Arkę do Jerozolimy. Jednak później wciąż 
myślał o tym , że Arka zasługuje na godne miejsce. Zapragnął w sercu by Arka 

mieszkała w świątyni, ponieważ do tej pory znajdowała się w namiocie. Bóg 

miał jednak swoje plany dla Dawida, obiecał mi że świątynie wybuduje jego 
syn. Najlepszą częścią Bożej obietnicy było to, że pewnego dnia Bóg ześle na 

ziemię wielkiego Króla, który będzie pochodził z rodziny Dawida i będzie 
królował na zawsze. Tym królem jest Jezus !! Dawid wiedział ,że Bóg tak zrobi, 

ponieważ wiedział, że Bóg ZAWSZE dotrzymuje swoich obietnic.  
 

PYTANIA do lekcji: 
 
Dlaczego Dawid chciał wybudować specjalne miejsce do oddawania Bogu czci? 
Dlaczego Kościół jest dla nas ważny? 
Czy wato jest dotrzymywać słowa? 
 
Możemy pomodlić się z dziękczynieniem za to, że Bóg zesłał nam Jezusa, że 
dotrzymał obietnicy. Za to, że dał nam Kościół , w którym możemy wielbić naszego 
Pana.  
 
 
 
 
ZADANIA : 

 
Drodzy, wybierzcie jedno lub dwa zadania i wykonajcie. Efekt swej pracy 

uwiecznijcie na nagraniu (zad. 1) lub zdjęciu (zad. 2-5) i wyślijcie na adres 
nauczyciela: dariusz.kurzawa@poczta.fm . 

Miejcie przy tym dobry czas, pamiętajcie o Słowie Bożym, którego się 
nauczyliście, bo to ono jest najważniejsze.   

 
1.Naucz się piosenki „siedem” małe TGD 

https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8 .  
 

2. Wykonaj kukiełkę Abigail wg podanego schematu załączonego w PDF 
 

3. Narysuj świątynię, o jakiej marzy Bóg.  
 

4. Naucz się wersetu Ps 70:5 ”Niech się rozweselą i radują w Tobie wszyscy, co 

Ciebie szukają”. Co oznacza szukać Boga ?? Napisz w kilku zdaniach. 
 

5. Znajdź w Biblii i wypisz wersety: J 11:25,    1J 4:7-8,   1P 1:22,   Gen 20:12. 
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