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,,BOŻY HARDCORZY‛‛
CZAS
: 1,5 – 2h
MATERIAŁY
:
kartki z imionami postaci biblijnych do zabawy ,,kim jestem‛‛; kolorowa kartka

formatu A2 z napisem Boży Hardcorzy, karteczki z imionami biblijnymi (Estera, Mardocheusz,
Haman itd.), karteczki do kalambur, zdjęcia w formie puzzli, karteczki samoprzylepne i coś do

pisania dla każdego, + bardzo ważny materiał niematerialny: wiedza animatora 
(dobra znajomość

Księgi Estery i Judyty)
CELE:
o
o
o
o
o
o

Zafascynowanie się Słowem Bożym i inspirowanie się tym w życiu
Integracja i wspólne wzrastanie w wierze
Poznawanie Pisma Świętego i bohaterów biblijnych
Uświadomienie sobie, że czasem nie znamy jakichś historii biblijnych, a można się z nich
wiele nauczyć -> zachęta do poznawania tych historii
Uświadomienie sobie, jak ważne jest, by ufać Bogu
Uwielbianie Boga

PRZEBIEG SPOTKANIA
1. Zapalenie świecy 
(prośba do jednego konkretnego uczestnika, by to zrobił)
2. Modlitwa: 
z Księgi Jeremiasza: ,,Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy

wielkie i niezgłębione, jakich nie znasz.‛‛ Boże ześlij Swojego Ducha, aby przyszedł do nas
ze Swoimi darami. Przyjdź Duchu, który wiejesz kiedy chcesz, przyjdź Duchu Jedności,
Duchu Radości, Duchu Cierpliwości, przyjdź z darem zaangażowania i chęci, abyśmy dziś
na tym spotkaniu mogli prawdziwie wzrastać w Twojej Miłości.
oraz śpiew => modlitwa do Ducha Świętego
,,Duchu Święty! Duchu Święty!
Przyjdź i rozpal nas i ulecz nas, miłość nam daj!‛‛

3. Zabawa wprowadzająca w temat:
Potrzebuję 5 ochotników!
Każdemu z ochotników przyczepiamy do pleców karteczkę z imieniem postaci biblijnej,
jego zadaniem jest odgadnięcie kim jest; wskazówka – informujemy, że są to ważne
postacie, które odznaczyły się wyjątkowym zaufaniem Bogu w Starym Testamencie–
może zadawać pytania pozostałym uczestnikom na które odpowiedzi brzmią ,,tak‛‛ lub
,,nie‛‛, w przypadku dużych trudności z odgadnięciem można powiedzieć mu coś więcej o
danej postaci
*animator prowadzący spotkanie dobiera karteczkę osobie tak, by np. młodsi uczestnicy
mieli bardziej znane/charakterystyczne postacie
Te postacie to: 
Hiob, Daniel, Noe, Abraham, Mojżesz
Ochotnicy po kolei odgadują kim są i kiedy już odgadną – dzielimy się tym, co wiemy o
danej postaci – krótkie podsumowanie po każdym ,,odgadnięciu‛‛ np. a co wyjątkowego
zrobił Hiob? Co wiemy o Abrahamie?, a później jeszcze można dołożyć w zależności od
wiedzy i zaawansowania uczestników :co ich łączy itp.
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Później na plakat z napisem: ,,Boży Hardcorzy‛‛ <można wytłumaczć co to znaczy:
Hardcore
- określenie ekstremum w jakiejś dziedzinie, np. hardcore'owy sport
(ekstremalny) itp. Hardcore to słowo używane w 
slangu
młodzieżowym na określenie
czegoś wyjątkowego w swoim rodzaju, wywierającego duże wrażenia.>
wpisujemy te
imiona wraz z hasłami-kluczami np. zbudował Arkę, nie ulękł się lwów, chciał poświęcić
nawet jedynego syna itd.
4. Wspaniale! Zauważcie, że każda z tych postaci mimo przeciwieństw, trudności i
tego, że coś wydawało się niemożliwym, zaufała Bogu i każdego z tych mężczyzn
możemy spokojnie nazwać bohaterem! Bożym wojownikiem! Czy jednak tylko
mężczyźni mogą być bohaterami? Czy znamy jakieś Boże bohaterki, które
pojawiły się w Starym bądź Nowym Testamencie? – uczestnicy mogą tu wymienić
jakieś osoby np. Maryję, Elżbietę, Annę (matkę Samuela) czy kto im tam wpadnie
do głowy 
uzasadniając 
jednak co takiego zrobiła dana postać, żeby zasłużyć na
miano Bożej bohaterki
Chciałabym żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się szczególnie dwóm niesamowitym
kobietom ze Starego Testamentu, dowiedzieli się o nich czegoś więcej, nauczyli
się od nich czegoś oraz zainspirowali tym, jak bardzo ufały Bogu!

5. Każdy losuje karteczkę z imieniem ( Estera, Waszti, Artakserkses, Mardocheusz,
Haman) i grupa osób, która słyszy imię, które wylosowała, za każdym razem
wstaje a później siada z powrotem
Estera
była młodą 
Żydówką
, która wychowywała się pod opieką swojego
stryjecznego brata 
Mardocheusza
. Mardocheusz 
sprawował wysokie stanowisko
na dworze ówczesnego króla 
Artakserksesa.
Jej kariera rozpoczęła się w chwili,
kiedy król 
Artakserkses 
rozgniewany na swoją dotychczasową małżonkę 
Waszti
,
oddalił ją od siebie. Za radą dworzan postanowił poszukać sobie nowej żony. Z
jego rozkazu do siedziby w S
uzie
ściągnęły najpiękniejsze kobiety w królestwie.
Wśród nich była 
Estera
. To właśnie ona najbardziej spodobała się królowi i to ona
została jego żoną i królową, po tym jak oddalił 
Waszti,
choć nie ujawniła mu
swojego pochodzenia.
Jakiś czas później 
Mardocheusz
popadł w konflikt z 
Hamanem
, najwyższym
urzędnikiem w 
Persji
. Powodem konfliktu był fakt, że 
Mardocheusz
odmówił
złożenia mu pokłonu jak inni dostojnicy. Wówczas 
Haman,
postanowił zemścić się
nie tylko na 
Mardocheuszu, a
le i na wszystkich Żydach zamieszkujących kraj.
Udało mu się wymóc na 
Artakserksesie 
dekret dający mu prawo do wymordowania
całego narodu.
Estera 
chcąc ratować swój naród, zdecydowała się udać do męża i prosić o
zmienienie rozkazu. Było to dość ryzykowne, bowiem 
Artakserkses,
jako władca
porywczy mógł rozgniewać się za to, że przyszła do niego bez polecenia i skazać
ją na śmierć. Jednak król przyjął ją łaskawie, bo była lepszą żoną niż 
Waszti,
zachwycił się pięknem 
Estery 
i obiecał wydać ucztę na jej cześć. Na uczcie
obecny był też 
Haman. W
 tedy to 
Estera
ujawniła, że przez intrygę tego człowieka
jej naród musi zginąć. Rozgniewany król kazał powiesić 
Hamana
.
Mardocheusz
zajął jego stanowisko.
Krótkie podsumowanie – każda z grup mówi jedno zdanie o postaci, której imię miała, żeby
się upewnić, że wszyscy słuchali i zrozumieli o co chodzi (szczególnie jeśli chodzi o
młodszych uczestników, którzy mogli skupić się tylko na wyłapywaniu danego imienia
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zamiast na samej treści – potrzebne jest więc tutaj to dodatkowe omówienie), mówimy co
nam się w danej postaci podoba, co nie itp.

Może macie jeszcze jakieś pytania co do tej historii? Chętnie coś wyjaśnię, a
wszystkim tak czy tak polecam przeczytanie Księgi Estery (jeśli to kogoś zachęca
to ta księga ma tylko 10 rozdziałów 
☺
)

6. A teraz zaprezentuje się nam kolejna bohaterka - Judyta. Chciałabym, żebyśmy
wspólnie poznali a może przypomnieli sobie jej historię. Każdy z Was dostanie
teraz kawałek obrazu i musi znaleźć osoby, z którymi złączy te puzzle tak by
utworzyć jeden, właściwy obraz. (patrz: załącznik)
Każda grupa dostaje karteczkę z numerem określającym kolejność i z treścią,
którą ma pokazać ( kalambury) a reszta domyśla się o co chodzi i wspólnie
podsumowujemy o czym było dane hasło i idziemy z historią dalej
Chwila na przemyślenie sposobu, w jaki grupa chce zaprezentować daną treść
Później animator zaczyna:
A było to tak: Izraelici tuż po niewoli babilońskiej cieszyli się swoją wolnością.
Jednakże asyryjski król Nabuchodonozor wysłał na nich swoje wojska… i co
wtedy?
(animator daje sygnał pierwszej grupie, że teraz oni przedstawiają i tak później w
odpowiednich momentach każdej następnej)
1. Izraelici modlili się, oblekli w wory pokutne i pościli.

-> odgadujemy hasło

Animator kontynuuje: Izraelici przerażeni, bo tuż po jednej niewoli mogła ich
czekać kolejna. 170 tysięcy asyryjskich wojowników i 12 tys. Konnych
prowadzonych przez Holoferensa otoczyło Izraelitów ze wszystkich stron.

2. Izraelici zostali odcięci od wody i po 34 dniach mdleli już z pragnienia.
Ozjasz – jeden z Izraelitów, motywował innych do ciągłej wiary, bo większość
chciała się już poddać. ,,Bądźcie mężni‛‛, mówił, przetrwajmy jeszcze pięć dni a
Pan nasz wyzwoli. Niewolnica Judyty powiedziała jej o tym. Judyta
porozmawiała z naczelnikami mieszkańców, że to, co mówi Ozjasz jest
wystawianiem Boga na próbę i upominała ich, że źle czynią. Jako, że była
wierna Bogu i przestrzegała wszystkich przykazań, oświadczyła, że spróbuje
im pomóc zwyciężyć, ale nie mogą jej o nic pytać. Nie mieli żadnej alternatywy
prócz poddania się lub śmierci,więc dali jej wolną rękę.

3. Judyta choć była wdową namaściła się olejkiem, pięknie uczesała, założyła
biżuterię, by stać się jak najpiękniejszą.
Podeszła później do asyryjskich strażników, którzy urzeczeni jej urodą
zgodzili się na rozmowę, w której wyjaśniła im, że Izraelici jej nie rozumieją i

Anna Kmiecik
chce ich wydać Holoferensowi, bo nie jest doceniana we własnych narodzie.
Oczywiście był to podstęp. Holoferens od razu zauroczył się Judytą, a ta
widząc że ma na niego duży wpływ od razu zaczęła mu stawiać warunki.

4. Za dnia będę z tobą, ale w nocy pozwolisz mi wyjść z obozu, abym mogła się
modlić do mojego Boga.
Holoferens wydawał dla Judyty tańce, szalenie go pociągała i chciał dla niej zrobić
wszystko. Dosłownie owinęła go sobie wokół palca, wydawał specjalnie dla niej uczty.

5. Ona jednak nie piła ani wina, ani nie jadła potraw z królewskiego stołu.
Chciała zachować pełną czystość i wstrzemięźliwość. Czwartego dnia zgodziła
się jednak wypić trochę wina, a Holoferens widząc, ze Judyta w końcu nie
stroni od trunku, zadowolony chciał to uczcić i upił się.

6. Pod osłoną nocy Judyta wkradła się do jego sypialni, pomodliła się i odcięła mu
głowę jego własnym mieczem.
Później spakowała tę głowę do torby i minęła strażników, mówiąc, że tak jak co
noc idzie się modlić. Wraz z niewolnicą przedostała się do obozu Izraelitów i
już od rana krzyczała : Wysławiajcie Boga, bo uwolnił Was ręką słabej kobiety.
Izraelici zaczęli tańczyć, składać ofiary i śpiewać, jednym słowem chcieli na
wszelkie sposoby uwielbiać Boga, który dał niewieście zwyciężyć głównego
dowódcę. Wojska widząc zmarłego króla, przestraszyły się Boga, który panuje
nad Izraelem i rozproszyły.

7. Dopiszmy na nasz plakat ,,Boży hardcorzy‛‛ ( położony/powieszony w widocznym
miejscu) te dwie bohaterki – każdy dostaje samoprzylepną małą karteczkę i coś
do pisania, żeby wpisać tam jakąś cechę, która mu zaimponowała – krótkie
dzielenie się tymi spostrzeżeniami w grupach (tych których są, wyznaczonych
przez puzzle) + zaakcentowanie, że skoro np. odwaga Estery, którą czerpała z
relacji z Bogiem bardzo się komuś podoba – to i on może przecież podobnie –
starajmy się więc w następnym tygodniu wykorzystywać to co mamy ( jak Judyta
swoje piękno) i prosić Boga o odkrywanie tego, czego jeszcze nie odkryliśmy, by
piękniej żyć. (rodzaj ,,postanowienia‛‛ - odkryjmy w sobie jakąś dobrą cechę i w
następnym tygodniu dobrze ją wykorzystajmy, ufajmy w pełni Bogu, byśmy stawali
się bohaterami)
8. Uwielbiajmy teraz Boga, który wybawia nas z największych opresji, któremu
zawsze możemy zaufać, który potrafi rozwiązać wszystkie nasze problemy
używając tego, czym już nas obdarował.
Nasz wszechmogący Bóg jest tak hojny,
chce nam ciągle coś dawać, chce, byśmy prosili. On, który jest źródłem wszelkiej
pomocy i dobroci, naprawdę wysłuchuje naszych próśb. Żyjąc w Jego Miłości nie
mamy już żadnych trosk ani problemów!

Anna Kmiecik

On stworzył nas wszystkich pięknymi –
chce byśmy pokazali światu nasze piękno,
ono ma nam pomóc a nie powodować u innych zazdrość. On daje nam odwagę,
byśmy jak Estera, nie bacząc na własne życie wstawiać się za uciśnionymi. On
chce byśmy byli jego wojownikami i wojowniczkami! Radujmy się więc w Nim i jak
Izraelici po zwycięstwie Judyty nad Holoferensem wysławiajmy Jego wielkość.
Pieśń: Nasz Bóg jest wielki
Spontaniczna modlitwa uwielbienia
Pieśń: Ci, którzy Jahwe ufają; Wykrzykujcie na cześć Pana
Zgaszenie świecy

