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ULUBIONY SYN 
 

ŹRÓDŁA: Rdz 37; Patriarchowie i Prorocy, s. 208-212 (wersja ang.) 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Miłujcie się wzajemnie, jak i Ja was umiłowałem” (J 15,12). 
 

GŁÓWNA PRAWDA BÓG POMAGA MI KOCHAĆ KOŚCIELNĄ RODZINĘ. 
 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg chce, żeby wszyscy członkowie chrześcijańskiej społeczności kochali się wzajemnie.  
Odczuwają szczere pragnienie miłowania otaczających ich ludzi. 
Reagują, prosząc Jezusa, aby o to, aby pomógł im być cierpliwymi, wyrozumiałymi i kochającymi. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

 
 

Jakub kochał Józefa bardziej niż innych swoich synów, dlatego nienawidzili oni swojego brata. Józef 
opowiedział członkom rodziny o swoich snach, a oni oskarżyli go, że zamierza nimi rządzić. Pewnego 
dnia Jakub wysłał Józefa, żeby sprawdził, co słychać u jego braci, którzy wypasali owce z dala od 
domu. Bracia knuli między sobą, aby go zabić, ale Ruben nakłonił ich, żeby wrzucili go do wyschłej 
studni. Potem sprzedali go jako niewolnika jadącej do Egiptu karawanie Midianitów. Spryskali szatę 
Józefa krwią kozy, by przekonać ojca, że jego ukochany syn nie żyje. 
 
Jest to lekcja o społeczności. 
Złe myśli na temat innych osób psują i niszczą relacje - w domu, szkole i kościele. Głównym dowodem 
na to, że dana społeczność jest społecznością chrześcijańską, jest to, że jej członkowie szczerze 
kochają się nawzajem (zob. J 13,35). 

 
WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

 
„Skutki poligamii w domu Jakuba były wyraźnie widoczne (...) Zazdrość kilku matek uczyniła relacje 
rodzinne gorzkimi, a dzieci wyrosły na kłótliwe i nieznoszące kontroli (...)”. 
„Był jednak wśród nich zupełnie inny charakter, starszy syn Racheli, którego rzadkie piękno zdawało 
się odzwierciedlać jego serce i umysł. Słuchał on przykazań swego ojca i kochał posłuszeństwo Bogu. 
Śmierć matki sprawiła, że mocniej zbliżył się do ojca, a serce Jakuba przywiązało się do syna” 
(Patriarchowie i Prorocy, s. 208-209 (wersja ang.)) 

DEKORACJA SALI Pomysł na tablicę ogłoszeń obejmuje: 
1) Pod napisem „Miłujcie jedni drugich” umieść zdjęcie rodzin spędzających czas na wspólnym 

wykonywaniu różnych czynności. 
2) Prezentacja filcowych scen z życia Józefa. 
3) Pod napisem „Przebaczono, by przebaczali” umieść dużą ilustrację szaty Józefa, pokoloruj 

paski i napisz wiersz pamięciowy pogrubionymi literami. Zrób duże „piramidy” z brązowego 
papieru i przypnij je do ściany. Dodaj dwie lub trzy palmy i kilka kamieni, by wyglądało to jak 
krajobraz pustynny. 

 

  



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. POWIEDZ TO! 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- wielokolorowe 
wycinanki w 
kształcie serc - po 
dwa dla każdego 
dziecka 
- Biblie 

Przetnij każde serce na pół 
zygzakiem, tak aby każde 
przecięcie było inne. Wymieszaj 
połówki i rozdaj dzieciom - 
każdemu po jednej połówce. Niech 
dzieci znajdą osobę, która ma 
drugie pół tego samego serca i 
powiedzą do siebie nawzajem: 
Bóg cię kocha. 

Zapytaj: Jak się czujesz, kiedy ktoś ci mówi, że Bóg 
cię kocha? (Wysłuchaj odpowiedzi.) Jak myślisz, jak 
czują się inni? Kiedy mówisz innym o miłości Bożej, 
pokazujesz im, że sam też ich kochasz. Przeczytajmy 
nasz tekst pamięciowy - z Ewangelii Jana 15,12. 
Przeczytajcie na głos. Zapytaj: Jak mogę naprawdę 
kochać innych? (poprzez proszenie Boga o pomoc) 
Bracia z dzisiejszej historii biblijnej potrzebowali 
Boga, by nauczył ich kochać się nawzajem. 
Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
BÓG POMAGA MI KOCHAĆ KOŚCIELNĄ RODZINĘ. 
Powtórzmy to razem. 
 
 

B. SZATA ZAZDROŚCI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- różnokolorowe 
paski papieru o 
wielkości 4 x 20 cm 
- klej 
- długopisy 
- nożyczki 
- wzór szaty Józefa 
dla każdego 
dziecka (zob. s. 
142) 
- Biblie 

Niech każde dziecko wytnie otrzymany 
wzór szaty Józefa i przyklei do niej 
kolorowe paski. Potem niech dzieci 
odwrócą wzór i przytną wystające 
krawędzie pasków, aby uzyskać jedną, 
kolorową szatę. Następnie zachęć je, 
aby napisały na każdym kolorowym 
pasku słowo odnoszące się do czegoś, 
o co kiedyś były zazdrosne, np, 
zabawki, ubrania, domy, oceny w 
szkole, kolor włosów lub oczu. 

Zapytaj: Ile z was kiedykolwiek czuło zazdrość? 
(Chcemy to, co inni mają lub robią.) Niektórzy bracia 
z dzisiejszej opowieści musieli nauczyć się, co to 
znaczy kochać się nawzajem. Nasz wers 
pamięciowy mówi: „Miłujcie się wzajemnie, jak i 
Ja was umiłowałem”. Bóg chce, żebyśmy kochali 
jedni drugich w ten sam sposób, w jaki On kocha 
nas. Czy trudno jest kochać kogoś, o kogo 
jesteśmy zazdrośni? (tak) Bóg może zabrać wam 
zazdrość i pomóc kochać wasze rodziny, jeśli Go 
o to poprosicie. Dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
BÓG POMAGA MI KOCHAĆ KOŚCIELNĄ RODZINĘ. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
MODLITWA 
 
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. 
 
PIEŚŃ 
Kocha mnie Pan (pieśń nr 289) 
Szczęśliwy dom (pieśń nr 501) 
Rodzina (pieśń nr 503) 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 



WSTĘP DO DARÓW - Skorzystaj z dzbanka, aby zebrać pieniądze. Jeśli nie jest to możliwe, odetnij górną część 
kartonu po mleku lub soku i oklej go zdjęciem dzbanka. 
 
DARY   
 
MODLITWA - Daj każdemu dziecku serce z papieru. Powiedz: Modlenie się za waszą chrześcijańską rodzinę to 
sposób na okazanie, że ją kochacie. Niech każdy na swoim serduszku napisze lub narysuje potrzebę lub 
problem kogoś z naszego kościoła. 
 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przebieg 
- studnia z lekcji 3 
- duże Słońce, Księżyc i gwiazdy 
- imiona dziesięciu starszych braci Józefa - 
wydrukowane lub namalowane na osobnych 
kartkach 
- stroje z czasów biblijnych, w tym coś 
symbolizującego szatę Józefa 
- laska pasterska lub kijki do chodzenia 
- duży snop zboża lub obrazek ze snopem 

Postacie: Józef, Ruben i pozostałych dziewięciu braci 
(w zależności od wielkości klasy), kupcy. 
Rekwizyty: wszystkie wymienione materiały. 
 
Odwróć kartki z imionami braci tak, aby nie były widoczne 
i pozwól dzieciom wylosować swoje role do odegrania 
podczas historii. Używajcie rekwizytów, w czasie, gdy 
opowiadasz historię. W odpowiednim momencie „włóż” 
Józefa do studni. 

 
 
 
             Józef miał jedenastu braci - dziesięciu 
starszych i jednego młodszego. Starsi bracia nie lubili 
Józefa, ponieważ zawsze donosił ojcu o ich wybrykach 
i mieli przez to kłopoty. [Józef stoi sam. Pozostali bracia 
stojąc razem, marszczą czoła i ewidentnie trzymają go 
na dystans.] Prawdopodobnie nie dopuszczali go do 
wspólnych zabaw. Nie brali go ze sobą, gdy się dokądś 
wybierali. Nie chcieli mieć go w pobliżu. Biblia mówi, że 
nienawidzili go, ponieważ wiedzieli, że Józef był 
ulubionym synem Jakuba. Ich ojciec zawsze dawał mu 
najlepsze prezenty. Kiedy Jakub dał mu kolorową szatę, 
wszyscy bracia mu zazdrościli. Uważali, że Józef nie 
zasłużył na lepsze rzeczy, niż oni mieli.  

Bracia myśleli również, że Józefa przepełnia 
pycha, co jeszcze bardziej ich złościło. [Dziesięciu braci 
dalej patrzy złym wzrokiem na Józefa.] Pewnego razu 
śniło mu się, że on i jego bracia podczas żniw układali 
snopy siana. [Pokaż snop lub jego zdjęcie.] Nagle 
snopy wszystkich braci pokłoniły się jego snopowi.  

Innej nocy śniło mu się, że Słońce, Księżyc i 
jedenaście gwiazd oddało mu pokłon. [Pokaż Słońce, 
Księżyc i gwiazdy.]  Ojciec zapytał go:  
- Czy to znaczy, że będziesz panował również nad 
własną matką i ojcem? 

Pewnego razu najstarsi synowie Jakuba zabrali 
owce aby wyprowadzić je na lepsze pastwisko. 
[Dziesięciu braci odchodzi, trzymając pasterskie laski.] 
Lubili przebywać w swoim towarzystwie, bez 
młodszego brata, który ich denerwował. Ale któregoś 
dnia Jakub poprosił Józefa, aby ich odnalazł. [Józef 
idzie w stronę braci, mając na sobie kolorową szatę.] 
Józef w swojej nowej kolorowej szacie ruszył na 
poszukiwanie braci. Już z daleka zobaczyli, jak 
nadchodzi. 

[Dziesięciu braci marszczy brwi i zaciska 
pięści.]  
- Idzie nasz marzyciel! - powiedzieli. - Zabijmy go i 
wrzućmy jego ciało do studni.  

Znajdowali się na pustkowiu, tylko z owcami. 
Nikt nie dowiedziałby się, co zrobili. 

[Ruben marszczy brwi i kręci głową, mówiąc: 
„Nie!”.] Najstarszy brat, Ruben, nie zgodził się na to. 
Zamiast zabić Józefa, zaproponował, aby wrzucili 
Józefa do głębokiej, wyschniętej studni, z której nie da 
rady się wydostać. Po tym, jak nastraszą Józefa i 
zostawią go samego, Ruben zamierzał w sekrecie 
pomóc bratu wrócić do ojca. Nie chciał go zabić, 
ponieważ wiedział, że zabijanie to bardzo zły czyn. A 
pozbawienie życia swojego brata lub siostry jest jeszcze 
gorsze.  

Gdy Józef wreszcie dotarł na miejsce, bardzo 
się zdziwił! Bracia nie powitali go serdecznie. Zamiast 
tego złapali go mocno i wrzucili do studni. [Dziesięciu 
braci zdziera płaszcz z Józefa i wrzuca go do „studni”.] 
Następnie Ruben oddalił się na chwilę. [Ruben 
odchodzi na drugą stronę sali.] 

W pewnym momencie obok nich przejeżdżała 
karawana kupców. Dziewięciu braci sprzedało więc 
Józefa do niewoli. [Dziewięciu braci wyciąga Józefa ze 
studni i udaje, że sprzedają go kupcom.] Następnie 
zabili kozę i zanurzyli w jej krwi piękną szatę Józefa, by 
przekonać ojca, że jego ukochany syn został zabity 
przez dzikie zwierzę. [Ruben wraca, a bracia udają, że 
zanurzają szatę we krwi.]  

Kupcy zabrali Józefa do Egiptu, z dala od 
rodzinnego domu i ojca. [Józef wygląda na bardzo 
smutnego, ma spuszczoną głowę. Kupcy popychają i 
poganiają go.] 

Jezus nakazał nam kochać naszych 
nieprzyjaciół - naszych braci i siostry. Zrobił to z 
konkretnego powodu. Nasze rodziny rozpadają się, 
jeżeli nie ma w nich miłości. Jezus nie chce, aby Jego 
rodzina - Kościół - się rozpadła. On pomoże nam 
kochać nasze domy i kościelną rodzinę.  

 



 
 
ROZWINIĘCIE 
 

Zapytaj: Co myślisz o złym zachowaniu braci Józefa? (jestem niezadowolony z ich postępowania, 
współczucie wobec Józefa) Czy kiedykolwiek byliście zazdrośni o kogoś? Czego nauczyliście się z dzisiejszej 
historii? (Rodziny do szczęścia potrzebują miłości. To naturalne, że ludzie odczuwają zazdrość i brak miłości do innych. 
Potrzebujemy pomocy Bożej, aby kochać innych.) 
 Jak chcesz traktować swój dom i rodzinę kościelną? (chcę być wobec nich kochający, nie zazdrosny itd.) 
Czy możesz samodzielnie stać się kochającym człowiekiem? (nie) Kto pomoże ci kochać innych? Odpowiedzmy 
dzisiejszym przesłaniem: 
 
BÓG POMAGA MI KOCHAĆ KOŚCIELNĄ RODZINĘ. 
 
 
 
TEKST BIBLIJNY 
 

Materiały Przebieg 
- duży kawałek 
wielokolorowej 
tkaniny lub 
kolorowy sweter 
- słowa wiersza 
pamięciowego na 
papierze 

Napisz słowa wiersza pamięciowego na papierze wystarczająco dużymi literami, żeby wszyscy 
wyraźnie je widzieli. Przypnij ten napis do wewnętrznej części swetra lub szaty i rozłóż je tak, 
aby pokazał się napis. Niech dzieci przeczytają go kilka razy i powtórzą. Zasłoń napis i 
spróbujcie powtórzyć kilka razy werset pamięciowy, nie patrząc na niego. Powtarzaj czynność, 
aż dzieci nauczą się tekstu na pamięć. Wiersz pamięciowy brzmi: „Miłujcie się wzajemnie, jak 
i ja was umiłowałem” (J 15,12). 
 

 
 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie Pomóż dzieciom otworzyć Biblie na 

Rdz 37 i przeczytaj o tym, jak bracia 
Józefa nie okazywali miłości 
(wiersze: 4-5.8.11.17-20.23- 24.27-
28.31-32). Wybierz dzieci do 
czytania przynajmniej części z tych 
tekstów. Krótko o nich 
podyskutujcie.  

Zapytaj: Jak byś się czuł, gdybyś był jednym ze starszych 
braci Józefa? (nieszczęśliwy, złośliwy itd.) A gdybyś był 
Józefem? 
Co możemy zrobić, aby okazać miłość otaczającym nas 
ludziom? (dzielić się; uprzejmie się do nich odnosić; cieszyć 
się, gdy coś dobrego im się przydarzy)  
Kto pomaga być kochającym? (Bóg) Wybierz dziecko do 
przeczytania 1 J 4,8. Powiedzmy nasze przesłanie na dzisiaj: 

 
BÓG POMAGA MI KOCHAĆ KOŚCIELNĄ RODZINĘ. 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 

A. MYŚL I MÓDL SIĘ 
 

Przebieg Rozwinięcie 
Powiedz: Pomyślcie o jednej rzeczy, która sprawia, że odczuwacie zazdrość 
wobec członka waszej chrześcijańskiej rodziny. (Daj dzieciom czas na 
zastanowienie się.) Poproście teraz Pana Boga, żeby wam to zabrał. (Daj czas 
na cichą modlitwę.)  
Teraz zastanówcie się, czy jest coś, co sprawia, że jesteście zazdrośni o 
kogoś innego. (Daj dzieciom czas na przemyślenie pytania.) Poproście Boga, 
aby zabrał wam to uczucie.  
Przeczytajcie razem fragment z Ewangelii Jana 13: 34, 35. (Wyznacz dziecko do 
przeczytania) Jeśli trzeba, omówcie ten werset. Potem powiedz: Módlmy się 
razem na głos tymi słowami: Panie, pomóż mi kochać moją chrześcijańską 
rodzinę tak, jak Ty mnie ukochałeś, aby inni widzieli, że naprawdę jestem w 
Twojej rodzinie, amen. 

Zapytaj: Jak się czujecie po 
tych przemyśleniach? (Nie 
zawsze mam ochotę kochać 
innych.) Jak się poczuliście 
po modlitwie? (Wierzę, że 
Bóg będzie okazywać innym 
miłość przez mnie. On może 
uczynić mnie kochającym.) 
Każdego dnia pamiętajmy, 
że: 

 
BÓG POMAGA MI KOCHAĆ KOŚCIELNĄ RODZINĘ. 
 
 



 
 
 
 
 
 

B. CO BYŚ ZROBIŁ? 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie Przygotuj listę sytuacji, które mogą spotkać dziecko w wieku 

szkolnym. Oto możliwe przykłady: 
 

- mama prosi, żebyś szedł do łóżka; 
- kolega cię przezywa; 
- ktoś krytykuje cię w żartobliwy sposób; 
- siostra lub brat niszczy coś, co należy do ciebie; 
- przyjaciel ze szkółki sobotniej zajmuje twoje ulubione 

miejsce; 
- ktoś bierze twoje rzeczy bez pozwolenia. 

 
Podziel dzieci na małe grupy - niech odegrają scenki. Wszystkie 
dzieci powinny uczestniczyć w ćwiczeniu i otrzymać zachętę od 
nauczyciela, jak również słowa uznania za swoje odpowiedzi, takie 
jak „widzę, że dobrze myślisz” lub „chciałbyś usłyszeć, jak można 
to zrobić inaczej?”. 

Powiedz: Czy ludzie zawsze 
są dla nas mili? (nie) Czasem 
ludzie mówią lub robią 
rzeczy, które nas ranią, a 
wtedy trudno jest kochać 
innych, nawet tych, którzy są 
nam bliscy. Ale Jezus mówił, 
że da nam siłę. Powtórzmy 
nasz wiersz pamięciowy. 
Przeczytaj lub powiedz na głos 
werset z Ewangelii Jana 15,12. 
Uczymy się, że: 

 
BÓG POMAGA MI KOCHAĆ KOŚCIELNĄ RODZINĘ. 
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
ŁAŃCUCH MIŁOŚCI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- paski kolorowego 
papieru o 
rozmiarze 4x13 cm 
- flamastry 
- klej lub zszywacz 
 

Zapytaj: W jaki sposób możemy okazać miłość naszej 
chrześcijańskiej rodzinie w nadchodzącym tygodniu? 
(dać kwiaty członkom Kościoła, pomóc im uprzątnąć obejście 
domów, upiec dla nich ciasteczka, uśmiechać się do innych, 
nie smucić ich, mówić dobre rzeczy, nie narzekać itd.)  
Zachęć dzieci, aby na paskach kolorowego papieru napisały 
lub narysowały sposoby okazywania miłości innym członkom 
Kościoła. Nich na takiej samej ilości pasków napiszą imiona 
osób, którym chcą okazać miłość. Sklej lub zszyj paski razem 
tak, aby utworzyć „Łańcuch miłości”, który każde dziecko 
weźmie do siebie do domu i powiesi w widocznym miejscu, by 
o tym nie zapomnieć. 
 

Poproś dzieci, aby 
podzieliły się częścią 
swoich pomysłów. 
Którego dnia w tym 
tygodniu planujecie 
zrobić to, co napisaliście 
na paskach? (wysłuchaj 
odpowiedzi) Kto sprawi, 
że będziecie chcieli 
kochać chrześcijańską 
rodzinę? 

 
BÓG POMAGA MI KOCHAĆ KOŚCIELNĄ RODZINĘ. 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Proś Boga, żeby pomógł każdemu dziecku ze szkółki kochać Bożą rodzinę, a także o to, aby zabrał im nieprzyjemne 
myśli na temat innych. 
 

 

 

  



Tekst źródłowy: Rdz 37; Patriarchowie i Prorocy, s. 208-212 (wersja ang.) 

Tekst pamięciowy: „Miłujcie się wzajemnie, jak i Ja was umiłowałem” (J 15,12). 

Główna prawda: BÓG POMAGA MI KOCHAĆ KOŚCIELNĄ RODZINĘ. 

 
ZADANIE DO WYKONANIA DLA RODZIN 

 

Sobota 
● Powieś „Łańcuch miłości” w swoim pokoju, aby przypominał ci o okazywaniu miłości twoim bliskim w tym tygodniu. Jeśli nie 

udało ci się uczestniczyć w zajęciach szkoły sobotniej, wytnij wąskie paski papieru. Na każdym z nich zapisz imię członka 
twojej rodziny i sposób, w jaki możesz okazać mu miłość. Sklej oba końce ze sobą, aby utworzyć łańcuch. 

● Wraz z rodziną wybierz się na popołudniowy spacer, aby nacieszyć się swoim towarzystwem. Przeczytajcie wspólnie 
historię z dzisiejszej lekcji. 

● Przeczytajcie wspólnie fragment z Ewangelii Jana 15,12 - powiedz własnymi słowami, co on oznacza. Podziękuj Bogu za 
ludzi, którzy cię kochają. 

 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie wspólnie i omówcie fragmenty z 1 Księgi Mojżeszowej 37,1-11. 
● Stwórz dla każdego członka swojej rodziny „Kupon miłości”. Na każdym kuponie napisz jedną rzecz, którą możesz uczynić 

dla tej osoby. Niech będą to wyjątkowe rzeczy. Napisz „Chcę okazać Ci miłość poprzez _________________”. Schowaj 
kupony w różnych częściach domu i zachęć rodzinę, aby spróbowała je odnaleźć. 

● Pomódl się dzisiaj za każdego członka twojej rodziny.  
 
Poniedziałek 

● Wspólnie z rodziną przeczytaj i omów fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 37,12-22. Co myślisz o tym, w jaki sposób bracia 
traktowali Józefa? Jak postrzegasz zachowanie Rubena? 

● Zaprojektuj własną książeczkę pod tytułem Historia Józefa. Każdego tygodnia dodawaj do niej nowe elementy, aż do lekcji 
13. Dzisiaj narysuj kilka scen, korzystając z 1 Księgi Mojżeszowej 37,1-22. Możesz dodać dymki, aby nadać historii wygląd 
komiksu. Ponumeruj kartki. 

● Wypowiedz wiersz pamięciowy. Kim jest „Ja”, o którym mówi ten werset? Poproś Jezusa, aby pomógł ci kochać każdego 
członka twojej rodziny.  

 
Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 37,23-27. Dorysuj nowe sceny 
z tych wersetów do swojej książeczki pod tytułem Historia Józefa. 

● Pomódl się za każdą osobę ze swojej rodziny, wymieniając ją po imieniu. Postaraj się być dzisiaj dla nich szczególnie miły. 
● Zaśpiewajcie wspólnie pieśń Szczęśliwy dom (nr 501). 

 
Środa 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie wspólnie fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 37,28-30. Dorysuj 
nowe sceny z tych wersetów do swojej książeczki pod tytułem Historia Józefa. 

● Korzystając z pomocy członków rodziny, narysuj swoje drzewo genealogiczne. 
● Czy udało ci się wykonać wszystko, co zapisałeś/aś na swoim „Łańcuchu miłości”? Jeśli jeszcze nie, spróbuj wykonać kilka 

czynności właśnie dziś. Pomódl się także o każdą osobę ze swojej rodziny. 
● Wypowiedz samodzielnie werset pamięciowy.  

 
Czwartek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie wspólnie fragment z 1 Księgi Mojżeszowej 37,31-36. Do czego 
doprowadziła braci Józefa ich zazdrość? Dodaj nowe rysunki do swojej książeczki Historia Józefa.  

● Również inne historie biblijne opowiadają o zazdrości. Dorysuj linie, aby połączyć poniższe pary. Powiedz kilka słów na 
temat każdej historii. 
 Jakub   Hagar 
 Sara  Ezaw 
 Kain  Lea 
 Rachela  Abel 

● Pomódl się za ludzi, którzy mogą odczuwać zazdrość wobec ciebie lub kogoś, kogo znasz.  
 
Piątek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa opowiedz rodzinie historię Józefa, pokazując jej książeczkę, która wykonałeś/aś w tym 
tygodniu. 

● Powiedz każdemu członkowi swojej rodziny, co najbardziej w nim lubisz. Spróbuj nadrobić miłymi uczynkami złe postępki, 
które zdarzyło ci się popełnić w ostatnim czasie. Przeczytajcie wspólnie List do Efezjan 4,31-32. 

● Śpiewajcie pieśni dotyczące okazywania miłości bliźnim. Przed modlitwą powiedzcie wspólnie werset pamięciowy. 
● Podziękuj Bogu za kochającą rodzinę.    


