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SPOTKANIE Z BOGIEM 
 

ŹRÓDŁA: Mt 12,1-13, Mk 2,23-3:5, Łk 6,1-10, Pragnienie wieków, rozdział 29: Sabat. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (Mt 12,8). 

GŁÓWNA PRAWDA Szabat jest dniem, w którym możemy nauczyć się więcej na temat Bożej miłości.  

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg stworzył szabat, abyśmy mogli spędzić z Nim więcej czasu. 
Odczuwają zadowolenie ze spędzenia szabatu na odkrywaniu i dzieleniu się Bożą uzdrawiającą 
miłością. 
Reagują poprzez radosne skupienie się na Bożej miłości względem natury, szkoły sobotniej 
i Kościoła.  

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Pewnego szabatu Jezus wraz z głodnymi uczniami przechodził przez pole dojrzewającego zboża. 
Uczniowie zbierali dojrzałe kłosy i jedli je. Faryzeusze oskarżyli ich o złamanie szabatu. Jezus 
przypomniał im sytuację, w której Dawid wszedł do świątyni i zjadł chleby pokładane. Dodał także, 
że kapłani pracują w sobotę, służąc podczas nabożeństwa. Na koniec stwierdził, że jest Panem 
szabatu. Następnie udał się do świątyni i uzdrowił mężczyznę z uschniętą ręką, aby pokazać, że 
czynienie dobrze w szabat jest zgodne z prawem.  

TO JEST LEKCJA O: łasce. 
Szabat jest jednym z Bożych darów wynikających z miłości do ludzi. To szczególny czas z Bogiem, 
w którym zaprasza On nas do tego, abyśmy przestali wykonywać naszą codzienną pracę i lepiej 
przyjrzeli się Bożemu dziełu wykonywanemu przez odkupieńczą miłość.  

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Jeśli słuszne było, aby Dawid zaspokoił swój głód spożyciem chleba, który był oddzielony na święty 
użytek, słuszne także było to, że uczniowie zaspokoili swoją potrzebę, zrywając zboże podczas 
świętych godzin szabatu. Co więcej, kapłani w świątyni w ten dzień pracowali więcej niż w pozostałe 
dni tygodnia. Ta sama praca w świeckim zawodzie byłaby grzechem, ale praca kapłanów dotyczyła 
Bożej służby. Dopełniali oni rytuałów, które wskazywały na odkupiającą moc Chrystusa, a ich praca 
pozostawała w harmonii z celem szabatu” (Pragnienie wieków, rozdział 29: Sabat). (sprawdzić cytat) 
„Jezus mówił: «Jeśli mnie potępiacie, musicie także potępić Dawida» - przywódcy religijni nigdy nie 
by do tego nie dopuścili, ponieważ wywołałoby to wielkie wzburzenie wśród tłumu. Jezus nie 
akceptował nieposłuszeństwa wobec Bożego prawa. Zawsze podkreślał wnikliwość i miłosierdzie 
w kwestii jego egzekwowania” (Zastosowanie Biblii w życiu, Notatki i pomoce Biblijne [Wheaton, IL: 
Tyndale House Publishers, Inc., 1990], s. 1629 wersja ang.). 

DEKORACJA SALI Zob. lekcja 5. 
 

 
  



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. OBRAZKI Z ZIAREN 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- różne 
rodzaje 
suchych 
ziaren 
- klej w płynie 
- sztywny 
papier  
- długopisy, 
mazaki, kredki 
- Biblie 

Powiedz: Mamy tutaj różne rodzaje ziaren. 
Czy potraficie je nazwać? (Daj czas na 
odpowiedzi.) Wykorzystamy je do wykonania 
obrazków.  Rozdaj papier. Pozwól dzieciom 
narysować coś, co kojarzy się im z szabatem 
(natura, kościół, jedzenie). Niech przykleją na 
rysunek w taki sposób, aby dodać mu 
odpowiednią teksturę. Jeżeli zechcą, mogą 
pomalować pozostałe części obrazka.   

Zapytaj: Czym jest ziarno? Jakie ziarna 
najbardziej lubicie jeść? Poczekaj na 
odpowiedzi. Skąd biorą się ziarna? (Rosną na 
polach). Znajdźmy nasz tekst pamięciowy w 
Ewangelii Mateusza 12,8. Przeczytaj na głos. 
W naszej historii biblijnej Jezus używa 
ziaren zboża, aby pomóc nam zrozumieć, 
jak bardzo ważny jest szabat. Jezus uczy 
nas, że: 

 
SABAT JEST DNIEM, W KTÓRYM MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT BOŻEJ MIŁOŚCI.   
Powiedzmy to razem. 
 
 

B. POMÓŻ MU! 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- jeden worek 
(lub więcej) 
z kilkoma 
przedmiotami 
w środku, 
- papier 
- ołówki 
- Biblie 

Przed lekcją przygotuj worek i włóż do niego 
kilka przedmiotów (jeden worek na 4-8 osób). 
Rozdaj papier i ołówki. Powiedz: W tę czynność 
musimy zaangażować nasze ręce. Będziemy 
przekazywać sobie worek. Gdy dostaniesz go 
w swoje ręce, nie zaglądaj do środka. Używaj 
jedynie dłoni, aby odkryć, co może znajdować 
się w środku. Napisz  lub narysuj na swojej 
kartce to, co odkryjesz. Następnie 
porównamy ze sobą wasze rysunki Pomoc 
nauczyciela wskazana w razie potrzeby. Daj 
dzieciom czas, a następnie porównajcie rysunki 
między dziećmi bądź grupami. 

Zapytaj: Czy byliście kiedyś w sytuacji, w 
której nie mogliście używać jednej bądź 
dwóch rąk? (tak, nie) Czy znacie kogoś, kto 
ma niesprawne ręce? (Opowiedz dzieciom, że 
takie osoby uczą się pisać i malować, trzymając 
pędzel w zębach, np. Joni Eareckson Tada). W 
naszej historii biblijnej będziemy uczyć się o 
mężczyźnie z niesprawną ręką, któremu 
Jezus pomógł, aby pokazać, jak można 
uczcić szabat. Znajdźmy i przeczytajmy 
nasz tekst pamięciowy, aby odkryć co Jezus 
mówi o sobie i o szabacie. Przeczytajcie 
wspólnie werset z Mt 12,8. Nasze dzisiejsze 
przesłanie brzmi: 

 
SABAT JEST DNIEM, W KTÓRYM MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT BOŻEJ MIŁOŚCI.  
Powtórzmy je 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 
Jeśli chcesz radosnym być (nr 370) 
Radośnie uśmiecha się niebo (pieśń nr 111) 
Kocha mnie Pan (pieśń nr 289) 

MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie  

DARY – Powiedz: Cześć naszych darów w tym kwartale zostanie ofiarowana na ... (wskaż miejsce/cel, na jaki dary zostaną 
przeznaczone), abyśmy nauczyli się więcej na temat Bożej miłości.  
 
MODLITWA – Zbierzcie się w kręgu. Zachęć dzieci aby uzupełniły zdanie: „Dobry Boże, dzięki Twojej miłości mamy……………….. 
” (pomysły: szczęście, radość, dobrych przyjaciół, rodzinę; wszystko, czego potrzebujemy itd.). Gdy każdy, kto ma pragnienie, 
podzieli się swoimi przemyśleniami, zakończ modlitwę, dziękując Bogu za Jego miłość. 
 

HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały Przygotowania 

- łodygi zboża (pszenicy) 
- ziarna (owies, pszenica, 
ryż) 
- kostiumy biblijne dla 
każdego z dzieci 

Postaci: Jezus, uczniowie, faryzeusze, człowiek z niesprawną dłonią.  
 
Przebierz dzieci w kostiumy i przydziel każdemu konkretną postać. Poinstruuj je, jak 
mają naśladować poszczególne postaci, a następnie opowiedz lub przeczytaj 
historię. 

 
 
OPOWIADANIE HISTORII  
 

Pewnej soboty Jezus i uczniowie [Jezus i 
uczniowie przechadzają się przy wejściu do sali.] 
przechodzili przez pole zboża. Podmuchy ciepłego 
wiatru sprawiały, że kłosy poruszały się delikatnie. 
[Delikatnie pomachaj kukurydzą lub łodygami 
pszenicy.] Zboże tak wspaniale pachniało! Jezus i 
uczniowie byli głodni! 

W tamtych czasach, jeśli ktoś był głodny i 
przechodził przez nieswoje pole, mógł bez pytania o 
zgodę poczęstować się plonami. Uczniowie Jezusa 
urwali więc kilka kłosów i roztarli je w dłoniach. 
[Uczniowie pocierają kłosy w dłoniach.]  Gdy pozostały 
tylko ziarna, włożyli je do ust. [Uczniowie ruszają 
buziami, udając, że coś jedzą.] Chrupiące ziarna 
smakowały tak dobrze!  

Nie wszyscy jednak byli zadowoleni. 
Zauważyło ich kilku faryzeuszy, którzy stwierdzili, że 
uczniowie nie powinni rwać kłosów i rozcierać ich 
między dłońmi, ponieważ był to szabat. Powiedzieli do 
Jezusa [Faryzeusze podchodzą do Jezusa i wskazują 
palcami na Jego uczniów.]:  
- Gdy twoi uczniowie rwali zboże i rozcierali je w 
rękach, aby wydobyć ziarna, wykonywali pracę rolnika. 
Złamali więc szabat!  

Faryzeusze przerobili piękne Boże 
przykazanie dotyczące uczczenia świętości siódmego 
dnia na własne potrzeby. Bóg pragnął, aby szabat był 
dla Jego ludu szczególnym dniem radości, wspólnego 
uwielbienia i uczenia się o Bożej miłości. Ale ze 
względu na zasady faryzeuszy wielu ludzi w tym dniu 
nie odczuwało żadnej radości. 

Jezus kochał również faryzeuszy i pragnął, 
aby oni także poznali radość płynącą z szabatu. Zadał 

im kilka pytań, aby skłonić ich do zastanowienia się 
nad tym, co powiedzieli [Jezus odwraca się do 
faryzeuszy i udaje, że do nich mówi.]:  
- Czy pamiętacie Dawida? Pewnego razu on i jego 
ludzie byli bardzo głodni i zjedli chleb świątynny, który 
był przeznaczony jedynie dla kapłanów. Skoro to było 
właściwe, to jedzenie zboża w szabat także takie jest. 
Nie zrozumieliście idei szabatu. Ludzie nie powinni 
przez niego cierpieć. Szabat jest dla ludzi. Wiem to, bo 
jestem jego Panem.  

W inną sobotę, gdy Jezus był w kościele, 
zauważył mężczyznę z niesprawną ręką. [Mężczyzna 
z niesprawną ręką podchodzi do Jezusa i uczniów.] 
Zwrócił się do tłumu z pytaniem:  
- Jak myślicie? [Jezus obraca się do reszty klasy i 
przemawia] Czy to właściwe dobrze czynić w szabat? 

Niektórzy ludzie nie interesowali się innymi. 
Nie uważali, że pomaganie temu człowiekowi w tym 
dniu jest słuszne! Jezus zadał im więc inne pytanie:  
- A gdyby wasza owca wpadła w dół, wyciągnęlibyście 
ją? A przecież człowiek ma większą wartość niż 
zwierzę! Zatem to nic złego dobrze czynić w szabat.  

Potem rzekł do kalekiego mężczyzny [Jezus 
zwraca się do mężczyzny z niesprawną ręką.]:  
- Wyciągnij swoją rękę [Mężczyzna prostuje rękę i 
skacze z radości.]  

Jego ręka była całkowicie sprawna! 
Jezus chce, abyśmy postrzegali szabat jako 

dzień radości i uzdrowienia. Mamy wtedy więcej czasu 
na wykonywanie szczególnych czynności, które uczą 
nas o Bożej miłości.  

 
 
 



 
 
 
 
ROZWINIĘCIE  
 
Daj czas na odpowiedzi, kiedy zapytasz: Co Jezus i uczniowie robili w szabat? (Szli przez pole.) Dlaczego 
faryzeusze byli niezadowoleni? (Ponieważ uczniowie zbierali zboże w szabat.) Co zrobiliby faryzeusze, gdyby 
zwierzę wpadło do dołu w szabat? (Wyciągnęliby je.)  
Co powiedział Jezus mężczyźnie z niesprawną ręką? (Aby ją wyprostował.) Co stało się potem? (Ręka została 
uleczona.) 
Jaki według was byłby szabat spędzony z Jezusem? (radosny, ciekawy, pełen miłości, pomagania innym itd.) W 
jaki sposób możemy się uczyć w ten dzień o Bożej miłości? (poprzez naturę, muzykę, uczęszczanie na szkółkę 
sobotnią, spędzając czas z rodziną, pomagając innym itd.) Lubicie szabat? (kochamy, nie znosimy) Dlaczego? 
(Poczekaj na odpowiedzi). Cieszmy się wspólnie dniem sobotnim i pamiętajmy, że:  
 
SABAT JEST DNIEM, W KTÓRYM MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT BOŻEJ MIŁOŚCI. 
Powtórzcie to ze mną. 
 
 
 
 
WERSET PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- tekst biblijny 
napisany tak, aby 
każdy go widział 
- kopia Do Grainfield 
dla każdego z dzieci 
(zob. s. 146) 

Rozdaj każdemu z dzieci kopię Do Grainfield. Przeczytajcie wspólnie werset pamięciowy: 
„Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”. Następnie poproś dzieci, aby na 
swoich kopiach przepisały jego słowa litera po literze, rozpoczynając od miejsca 
oddawania czci, a następnie dalej poprzez pole. Niech zostawią pomiędzy słowami puste 
miejsca. Następnie przeczytajcie tekst jeszcze raz. Pozwól dzieciom powtórzyć go 
kilkakrotnie, a następnie zapytaj, czy są ochotnicy, by wyrecytować go z pamięci.  

 
 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie 
- „Jezus” 
- „faryzeusze” 
- narratorzy 

Podziel klasę tak, aby wersety z 
Ewangelii Mateusza 12,1-13 zostały 
odczytane przez dzieci według 
następującego porządku: dwoje lub 
więcej dzieci jako narratorzy, jedno 
dziecko jako Jezus, dwoje lub więcej 
jako faryzeusze.  
 
Narratorzy: wersety 1-2 (pierwsza część) 
Faryzeusze: werset 2 (druga część) 
Jezus: wersety 3-8 
Narratorzy: wersety 9-10 (pierwsza 
część) 
Faryzeusze: werset 10 (druga część) 
Jezus: wersety 11-13 (pierwsza część) 
Narratorzy: werset 13 (druga część) 

Powiedz: Ewangelia Mateusza rozdział 12,1-13 
uczy nas o dwóch miejscach, w które udał się 
Jezus w dniu szabatu. Jakie są to miejsca? 
(Przyroda i kościół). Czy lubicie wychodzić i 
podziwiać przyrodę? A chodzić do kościoła? 
(Poczekaj na odpowiedzi.) Czego uczymy się na 
temat Bożej miłości z przyrody i chodzenia do 
kościoła? (Natura pokazuje mi, że Bóg uczynił 
piękne rzeczy, abyśmy mogli się nimi cieszyć. Kościół 
daje mi historię, pieśni, pisma dotyczące Bożej 
miłości.) Jak w dzisiejszej historii Jezus uczy nas 
o Bożej miłości poprzez swój sposób 
obchodzenia szabatu? (Pokazuje, że Bóg w pełen 
miłości sposób chce, aby ludzkie potrzeby były 
zaspokojone w szabat; pokazuje, że szabat jest także 
po to, aby uzdrawiać.)  
Zapamiętajmy nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
SABAT JEST DNIEM, W KTÓRYM MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT BOŻEJ MIŁOŚCI. 
Powtórzmy to razem. 
 
 
 
 
 



 
ZASTOSOWANIE 
 
SZCZEGÓLNE PLANY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- arkusz 
planowania dla 
każdego z dzieci 
(zob. s. 147) 
-tablica 
-ścieralne pisaki 
do tablicy lub 
kreda 

Powiedz: Bóg dał nam szabat 
po to, abyśmy w tym dniu 
mogli spędzać z Nim czas 
i uczyć się więcej na temat 
Jego miłości. 
W nadchodzącym tygodniu 
zaplanuj, w jaki sposób 
spędzisz z Jezusem kolejny 
szabat. Ten arkusz planowania 
powinien ci pomóc. Rozdaj 
każdemu dziecku Plan mojego 
szczęśliwego szabatu 
(zob. s. 147).  

Powiedz: Co takiego powoduje u was uśmiech, gdy pomyślicie o 
sobocie? Napiszcie swoje odpowiedzi w pustych miejscach pod 
pierwszym pytaniem. W nadchodzącym tygodniu uzupełnijcie ten 
arkusz wraz z rodzicami jako część rodzinnego nabożeństwa.  
Upewnijcie się, że wasze sobotnie plany pomogą wam nauczyć 
się więcej na temat Bożej miłości. Czy macie już jakieś pomysły, 
jak cieszyć się przyszłym szabatem? (Pozwól dzieciom wymienić się 
ideami. Wypisz je na tablicy.) 
Czy te pomysły pomogą nauczyć się więcej a temat Bożej 
miłości? Może uda wam się z nich skorzystać razem z waszymi 
rodzinami. Jeśli chcecie je zapamiętać, zapiszcie je na drugiej 
stronie arkusza. A teraz powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
SABAT JEST DNIEM, W KTÓRYM MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT BOŻEJ MIŁOŚCI. 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
ULUBIONE SOBOTNIE CZYNNOŚCI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- wkładki 
z 
biuletynó
w (zob. s. 
148) 
- kredki 
- papier 
- klej 
- 
nożyczki 
 

Z wyprzedzeniem poinformuj pastora, że dzieci będą wykonywać ulotkę pt. Nasze 
ulubione czynności w szabat. Jeśli potrafisz to zrobić, możesz również razem z dziećmi 
zaprojektować e-book. Zapytaj pastora, czy możecie wykonać wkładkę do biuletynu 
zborowego, a następnie dołączyć ją do niego w dzień, w którym będziesz studiować z 
dziećmi właśnie tę lekcję (zob. s. 148). Do wkładki dołącz następujące słowa: 
 
Drodzy Członkowie Zboru! 
Dzieci ze szkółki sobotniej studiowały niedawno temat szabatu jako dnia, w którym 
uczymy się więcej na temat Bożej miłości. Chciałyby wykonać ciekawą ulotkę dotycząca 
tej kwestii, ale potrzebujemy waszej pomocy. 
Ulotka będzie nosić tytuł: Nasze ulubione czynności w szabat. Proszę abyście napisali 
poniżej jedną wykonywaną w sobotę czynność, która sprawia Waszej rodzinie 
szczególną radość i pozwala lepiej zrozumieć i poznać Bożą miłość. Następnie zwróćcie 
tę ulotkę jednemu z nauczycieli szkoły sobotniej. Wszystkie Wasze odpowiedzi 
zbierzemy w ulotkę lub e-book, a następnie rozpowszechnimy wśród członków zboru. 
Dziękujemy! 
 
Podczas lekcji pomóż dzieciom zaprojektować okładkę książeczki. Niech wykonają 
niewielkie rysunki przedstawiające ulubione aktywności sobotnie - czynności, które 
pomagają im uczyć się na temat Bożej miłości. Nie muszą kolorować swoich obrazków, 
jeśli będziesz je kserować. Pozbieraj obrazki, wytnij je, a następnie naklej na okładkę 
książeczki. Poproś kogoś z ładnym charakterem pisma, aby napisał tytuł na okładce. 
Zachowaj okładkę na następny tydzień.  
Zachęć dzieci, aby zabrały do domu jedną ulotkę z biuletynu i przypomniały rodzinie o 
jej wypełnieniu i dostarczeniu na następne nabożeństwo.  
Pamiętaj, aby w następną sobotę kontynuować zadania związane z tym projektem.   

Daj dzieciom czas na 
zastanowienie po 
następujących 
pytaniach: 
Jaka jest wasza 
ulubiona czynność, 
którą wykonujecie w 
szabat? Jakie zmiany 
w świętowaniu tego 
dnia chcielibyście 
wdrożyć w swojej 
rodzinie? Jakie 
czynności 
chcielibyście nadal 
wykonywać w szabat? 
Co zamierzacie zrobić 
dzisiejszego 
popołudnia, aby 
nauczyć się więcej na 
temat Bożej miłości?  
 
Powtórzmy razem 
nasze dzisiejsze 
przesłanie: 
 

 
SABAT JEST DNIEM, W KTÓRYM MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT BOŻEJ MIŁOŚCI.  
 

 
 

ZAKOŃCZENIE 
 
Módlcie się, aby każde dziecko miało możliwość nauczyć się więcej na temat Bożej miłości i aby w dniu sobotnim 
potrafiło skupić się na Jezusie. Zaśpiewajcie wspólnie pieśń Chcę widzieć Jezusa (nr 267). Przypomnij dzieciom, aby 
każdego dnia podczas wykonywania codziennych czynności używały swoich przewodników.  



 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 

Tekst źródłowy: Mt 12,1-13, MK 2,23-3,5, Łk 6,1-10, Pragnienie Wieków, rozdział 29: Sabat. 

Tekst pamięciowy: „Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (Mt 12,8). 

Główne przesłanie: Sabat jest dniem, w którym możemy nauczyć się więcej na temat Bożej miłości. 

 

SPOTKANIE Z BOGIEM  

 

Luiza wróciła w piątek ze szkoły. W domu unosił się wspaniały zapach! Mama piekła chleb na szabat. 
Dziewczynka umyła ręce i pomogła mamie dokończyć przygotowania do sobotniego obiadu. Luiza uwielbiała szabat. W 
tym tygodniu razem z rodzicami miała udać się po nabożeństwie nad staw, tam zjeść posiłek i wybrać się na spacer do 
pobliskiego lasu. Nie mogła się już doczekać! 

W dzisiejszej historii Jezus i Jego uczniowie również wybrali się na spacer. Dołączmy do nich.  

 

Jezus kochał szabat! Uwielbiał spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi i rozmawiać z nimi o Bożej miłości. Uwielbiał 
pomagać poczuć się lepiej ludziom, którzy byli chorzy lub smutni. 

Pewnej soboty Jezus i uczniowie przechodzili przez pole. Podmuchy ciepłego wiatru sprawiały, że kłosy poruszały 
się delikatnie. Zboże tak wspaniale pachniało! Jezus i uczniowie byli głodni! 

W tamtych czasach, jeśli ktoś był głodny i przechodził przez nieswoje pole, mógł bez pytania o zgodę poczęstować 
się plonami. Uczniowie Jezusa urwali więc kilka kłosów i roztarli je w dłoniach. Gdy pozostały tylko ziarna, włożyli je do ust. 
Chrupiące ziarna smakowały tak dobrze!  

Nie wszyscy jednak byli zadowoleni. Zauważyło ich kilku faryzeuszy, którzy stwierdzili, że uczniowie nie powinni 
rwać kłosów i rozcierać ich między dłońmi, ponieważ był to szabat. Powiedzieli do Jezusa:  

- Gdy twoi uczniowie rwali zboże i rozcierali je w rękach, aby wydobyć ziarna, wykonywali pracę rolnika. Złamali więc szabat!  

Faryzeusze przerobili piękne Boże przykazanie dotyczące uczczenia świętości siódmego dnia na własne potrzeby. 
Bóg pragnął, aby szabat był dla Jego ludu szczególnym dniem radości, wspólnego uwielbienia i uczenia się o Bożej miłości. 
Ale ze względu na zasady faryzeuszy wielu ludzi w tym dniu nie odczuwało żadnej radości. 

Jezus kochał również faryzeuszy i pragnął aby oni także poznali radość płynącą z szabatu. Zadał im kilka pytań, 
aby skłonić ich do zastanowienia się nad tym, co powiedzieli: 

- Czy pamiętacie Dawida? Pewnego razu on i jego ludzie byli bardzo głodni i zjedli chleb świątynny, który był przeznaczony 
jedynie dla kapłanów. Skoro to było właściwe, to jedzenie zboża w szabat także takie jest. Nie zrozumieliście idei szabatu. 
Ludzie nie powinni przez niego cierpieć. Szabat jest dla ludzi. Wiem to, bo jestem jego Panem.  

W inną sobotę, gdy Jezus był w kościele, zauważył mężczyznę z niesprawną ręką. Zwrócił się do tłumu z pytaniem:  

- Jak myślicie? Czy to właściwe dobrze czynić w szabat? 

Niektórzy ludzie nie interesowali się innymi. Nie uważali, że pomaganie temu człowiekowi w tym dniu jest słuszne! 
Jezus zadał im więc inne pytanie:  

- A gdyby wasza owca wpadła w dół, wyciągnęlibyście ją? A przecież człowiek ma większą wartość niż zwierzę! Zatem to 
nic złego dobrze czynić w szabat.  

Potem rzekł do kalekiego mężczyzny:  

- Wyciągnij swoją rękę!  

Jego ręka była całkowicie sprawna! 

Jezus pragnie, abyśmy wiedzieli, że szabat to dzień radości i uzdrowienia.  



Czasami dzieci myślą, że sobota to dzień „nie rób tego” („nie rób tego, nie rób tamtego”). W rzeczywistości jest to dzień 
robienia. W szabat mamy więcej czasu na zrobienie czegoś wyjątkowego; na robienie ciekawych rzeczy, które uczą nas o 
Bożej miłości. Bóg stworzył szabat, abyśmy mogli spędzać z Nim czas i coraz więcej uczyć się o Jego wspaniałej miłości. 
 
 
Sobota: 

● Jeśli to możliwe, razem z rodziną wybierz się na spacer. Użyjcie szkła powiększającego, aby przyjrzeć się 
dokładniej przyrodzie (muszelkom, owadom, korze drzew, kamieniom, szyszkom sosnowym, liściom, zbożom itd.). 
Czego nauczyłeś/aś się na temat Bożej miłości? Dokończ zdanie: Bóg dał nam szabat, abyśmy mogli nauczyć się 
więcej na temat Jego miłości do nas poprzez ………………………….. .  

●  Odpocznijcie i jeszcze raz przeczytajcie historię biblijną.  
● Przed modlitwą przeczytajcie i omówcie werset z Ewangelii Mateusza 12,8.  

 
Niedziela: 

● Wspólnie z rodziną przeczytaj fragment z Łk 6,1-5 mówiący o spacerze Jezusa. Używając kredek i flamastrów 
zróbcie plakat na temat aktywności i czynności, jakie wasza rodzina lubi wykonywać w szabat. Powieś plakat w 
domu. Dokończ zdanie: Bóg dał nam szabat, abyśmy mogli nauczyć się więcej na temat Jego miłości poprzez 
…………………………… .  

● Naucz swoją rodzinę tekstu pamięciowego. Następnie podziękujcie Bogu za szczęśliwe chwile. 
 
Poniedziałek: 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie i omówcie wersety z Ewangelii Łukasza 6,6-10. Gdzie udał się 
Jezus w  szabat? Podziel się myślami na temat tego, co lubisz w swojej kościelnej rodzinie. Dokończ zdanie: Bóg 
dał nam sobotę, abyśmy mogli nauczyć się więcej na temat Jego miłości poprzez …………………………… .  

● Napisz każde słowo z tekstu pamięciowego na osobnych kartce. Umieść je na podłodze z zachowaniem odstępu. 
Powtarzaj każde ze słów, skacząc od jednej kartki do drugiej. 

● Podziękuj Bogu za zborową rodzinę. 
 
Wtorek: 

● Razem z rodziną przeczytaj fragment na temat pierwszego szabatu: Rdz 2,2-3. 
● Następnie rozpocznij pracę nad swoim Planem szczęśliwego szabatu. Jeśli nie otrzymałeś/aś arkusza podczas 

zajęć szkoły sobotniej, zrób listę aktywności, którą zrealizujesz razem ze swoją rodziną w najbliższą sobotę  
● Przeskakuj ponownie pomiędzy słowami z tekstu pamięciowego. 
● Zaśpiewajcie pieśń przed modlitwą. Podziękuj Bogu za swoją rodzinę. 

 
Środa: 

● Poproś członków rodziny, aby wymienili cztery teksty biblijne dotyczące Bożej miłości. Podzielcie się nimi podczas 
rodzinnego nabożeństwa. Dokończ zdanie: Bóg dał nam szabat, abyśmy nauczyć się więcej na temat Jego miłości 
poprzez …………………………… .  

● Kontynuuj wspólną pracę nad Planem szczęśliwego szabatu. 
● Powiedzcie wspólnie tekst pamięciowy, a następnie podziękujcie Bogu za szabat. 

 
Czwartek: 

● Wspólnie z rodziną dokończcie pracę nad Planem szczęśliwego sabatu. 
● Kiedy zaczyna i kończy się szabat? Przeczytaj Rdz 1,5 i 3 Kpł 23,32. Następnie poproś Jezusa, aby pomógł tobie 

i twojej rodzinie zachować świętość tego dnia. 
● Zaśpiewajcie kilka pieśni o Bożej miłości - śpiewajcie tak długo, aż skończy wam się repertuar pieśni na ten temat. 
● Dokończ zdanie: Bóg dał nam szabat, abyśmy mogli nauczyć się więcej na temat Jego miłości poprzez 

…………………………… .  
 
Piątek: 

● Razem z rodziną przejrzyj Plan szczęśliwego szabatu. Wykonajcie część zadań, a resztę aktywności pozostawcie 
sobie na jutro. 

● Opowiedz swojej rodzinie historię biblijną. Jeśli masz taką możliwość nagraj się na dyktafon. Baw się dobrze, 
opowiadając o szabacie! 

● W tym tygodniu odkryliśmy kilka możliwości uczenia się na temat Bożej miłości w dzień sobotni (poprzez przyrodę, 
naszą rodzinę, Kościół, Słowo Boże, muzykę). Pomyśl o innych rzeczach, które mogą służyć temu celowi - 
porozmawiajcie o nich. 

● Wyrecytuj tekst pamięciowy. Przed modlitwą zaśpiewajcie pieśń, np. Jeśli chcesz radosnym być (nr 370). 


