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JEDZENIE DLA DODATKOWEJ OSOBY 
 
 

ŹRÓDŁA: 1 Krl 17,17,7-24;  Prorocy i królowie, rozdział 10: Głos surowego napomnienia. 

WIERSZ 
PAMIĘCIOWY 

„A Bóg wszelkiej łaski (…) sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje” (1 P 5,10). 

GŁÓWNA PRAWDA Chociaż czasami zdarzają się złe rzeczy, wiem, że Bóg mnie kocha. 

CEL – dzieci Wiem, że moje życie jest cenne dla Boga.  
Odczuwają pewność, że Bóg dba o to, co się z nimi stanie.  
Reagują, kierując swoje problemy prosto do Boga. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Bóg mówi Eliaszowi, aby poszedł do Sarepty, gdzie będzie go karmić wdowa. Prorok 
znajduje kobietę zbierającą drewno na opał. Prosi o jedzenie i mówi jej, żeby się nie 
martwiła. Zapewnia ją, że mąki i oleju wystarczy do przygotowania posiłku również dla niej 
i jej dziecka. Obiecuje, że nie zabraknie tych produktów, dopóki znowu nie spadnie 
deszcz. Kiedy jej syn umiera, wdowa myśli, że Bóg karze ją za przeszłe grzechy. Eliasz 
demonstruje miłość Boga, kiedy modli się za chłopca, a on wstaje z martwych. 
 

TO JEST LEKCJA O: łasce. 
Bóg nie zsyła złych rzeczy – one pochodzą od wroga. „Nieprzyjaciel to zrobił” (zob. Mt 
13,24-30). Bóg często wykorzystuje złe sytuacje jako okazje do okazania swej łaski, 
miłości i mocy. Czasami musimy czekać na rozwiązanie, ale On zajmie się naszymi 
problemami w odpowiednim czasie. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

W czasach Eliasza Sarepta znajdowała się w sercu Fenicji, kraju rządzonego przez 
królów, którzy czcili Baala. Achab nigdy nie szukałby tam Eliasza. Dziś jest to mała wioska 
na wybrzeżu Morza Śródziemnego znana jako Sarafand.  
Głód w tej krainie trwał trzy i pół roku. Prorok spędził kilka miesięcy nad potokiem Kerit, 
ale nawet biorąc to pod uwagę, olej i mąka wdowy nie kończyły się prawdopodobnie przez 
co najmniej dwa i pół roku. 

      
DEKORACJA 

 SALI 

 
Zob. lekcja 9. 

 
  



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 ćwiczenie odpowiednie dla twojej grupy. 
 
 

A. ŻYCIE JEST CENNE 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 
- papierowy 
kubek z wodą 
dla każdego 
dziecka 
- Biblia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poproś dzieci, aby wstrzymały oddech.  
Zapytaj: Kto wytrzyma najdłużej? Licz czas 
stoperem lub odliczaj powoli na głos. 
Jak długo możemy żyć bez powietrza? (Trzy do 
czterech minut.) Daj każdemu dziecku trochę wody 
w papierowym kubku.  
Jak długo możemy żyć bez wody? (Kilka dni.)  
Jak długo możemy żyć bez jedzenia? (Kilka 
tygodni.)  
Życie jest darmowym darem od Boga, a On daje 
nam wszystko, czego potrzebujemy, aby 
pozostać przy życiu - powietrze, wodę, słońce i 
glebę do uprawy żywności. 

Przeczytaj na głos 1 Piotra 5,10 (werset 
pamięciowy).  
Zapytaj: Co oznacza „odnawianie”? 
(Odnawiać; przywracać lub przywracać 
coś do pierwotnego stanu.)  
W jaki sposób Bóg odnawia każdego 
z nas i czyni silnym? (Uzdrawiając; 
dając ci to, czego potrzebujesz; 
poprzez ludzi, okoliczności itp.)  
Kiedy macie problem, co robicie 
w pierwszej kolejności?  
Posłuchajcie dzisiejszego ważnego 
przesłania: 

 
CHOCIAŻ CZASAMI ZDARZAJĄ SIĘ ZŁE RZECZY, WIEM, ŻE BÓG MNIE KOCHA.  
Powtórzcie to razem. 
 
  

B. PRZEPIS NA CHLEB 
 

Materiały Przebieg Podsumowanie 

- pojemnik z 
mąką 
pełnoziarnistą 
- pojemnik z 
solą 
- miarka 
- marker 
permanentny 
- zamykana 
plastikowa 
torebka dla 
każdego 
dziecka 
- Biblia 

Pomóż dzieciom wykonać wstępne 
czynności mające służyć upieczeniu 
prostego chleba podobnego do tego, 
którym wdowa prawdopodobnie 
karmiła Eliasza. Na zamykanej 
plastikowej torbie napisz trwałym 
markerem: „Dodaj: jedną łyżeczkę 
wody i dwie łyżeczki oleju. Dobrze 
wymieszaj w torbie, zwiń lub połóż 
płasko. Można usmażyć na oleju lub 
upiec, aż się zarumieni”. 
 
Pomóż każdemu dziecku wsypać do 
torby pół szklanki mąki i szczyptę soli. 
Niech dzieci zabiorą torbę do domu 
i tam skończą robić chleb. 

Zapytaj: Czy byliście kiedyś głodni, mam na myśli 
NAPRAWDĘ głodni? Daj czas na przemyślenie 
odpowiedzi. Jak długo możemy żyć bez 
oddychania? (Trzy lub cztery minuty.)  
Jak długo możemy żyć bez jedzenia? (Kilka 
tygodni.)  
Jak długo możemy żyć bez wody? (Kilka dni.)  
 
Nasza dzisiejsza historia opowiada o kimś, kto 
miał wystarczająco dużo jedzenia tylko na jeden 
posiłek. Czasami w naszym życiu zdarzają się złe 
rzeczy; możemy być głodni lub zranieni, ale Bóg 
wciąż nas kocha, tak jak kochał ludzi w 
dzisiejszej historii. 
 
Przeczytaj na głos Psalm 37,25. Następnie powiedz: 
Nasze przesłanie mówi: 

 
CHOCIAŻ CZASAMI ZDARZAJĄ SIĘ ZŁE RZECZY, WIEM, ŻE BÓG MNIE KOCHA.  
Powtórzcie to 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 
Co złożę Zbawicielowi? (pieśń nr 338) 
Bóg kocha nas (pieśń nr 224) 
O Boże, otwórz serce me (pieśń nr 91) 
 
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY – Zbierz ofiarę za pomocą słoika z etykietą OLEJ. Wyjaśnij, że Bóg zapewnia nam pieniądze na zakup 
żywności, której potrzebujemy do życia, tak jak dostarczył olej, by pomóc biednej wdowie w dzisiejszej historii biblijnej. 
Dzielimy się tym, co nam daje, aby pomagać innym. Oni też powinni wiedzieć o miłości i łasce Boga. 
 
MODLITWA – Zapytaj dzieci, czy mają jakieś intencje, które są dla nich ważne, np. trudne sprawy, za które możecie 
pomodlić się w grupie. Następnie zapytaj o odpowiedzi na modlitwy z ostatniego tygodnia lub inne rzeczy, za które 
możecie wychwalać Boga. Zapisz je na odpowiednich stronach w zeszycie modlitewnym, którego prowadzenie 
rozpoczęliście w zeszłym tygodniu. Postaw gwiazdkę w odpowiedzi na prośby modlitewne. Utwórz krąg modlitewny i 
chwal Boga za Jego miłość oraz pomoc w dobrych i złych czasach. 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Materiały  Przygotowanie 

-  kostiumy z czasów biblijnych 
- drewno opałowe 
- chleb pita 
- miska do mieszania 
- mąka 
- olej 
- woda 

Otoczenie:  Eliasz ukrywa się w wąwozie Kerit - po jednej stronie Sali, po 
drugiej - wdowa i jej syn zbierają drewno na opał.  
 
Poinstruuj dzieci: 
Kiedy mówisz:                                oni: 
Eliasz     - wystawcie kciuki do góry 
Woda / deszcz / napój              - klaskajcie cicho jak padający deszcz 
Chleb                                         - pogłaskajcie się po brzuchach 

 
OPOWIADANIE HISTORII  
   
  Eliasz [Kciuki do góry.] wciąż ukrywa się w wąwozie Kerit przed niegodziwym królem Achabem. I tak jak 
przepowiedział, deszcz [Ciche klaskanie – jak padający deszcz.] nie pada od wielu miesięcy, co spowodowało, że 
woda [Ciche klaskanie - jak padający deszcz.] w potoku Kerit wyschła. Ale Bóg wciąż troszczy się o Eliasza [Kciuki 
do góry.]  
 - Idź do Sarepty - mówi do niego. - Rozkazałem tam pewnej wdowie, aby się tobą zaopiekowała.  

Eliasz [Kciuki do góry.] rozpoczyna więc stumilową podróż na północ do kraju Sydonu. Tam, przy bramie do 
Sarepty, spotyka zbierającą gałązki wdowę. 
 - Czy mogłabyś przynieść mi trochę wody [Ciche klaskanie – jak padający deszcz.], abym mógł się napić? [Ciche 
klaskanie – jak padający deszcz] – pyta Eliasz [Kciuki do góry.].  

Kiedy kobieta idzie po wodę [Ciche klaskanie – jak padający deszcz.], Eliasz [Kciuki do góry.] woła za nią:  
- A czy mogłabyś przynieść mi również kawałek chleba [Głaskanie po brzuchach.]? 
  Wdowa się zatrzymuje.  
- Nie mam chleba [Głaskanie po brzuchach.] - mówi. - Mam tylko garść mąki i odrobinę oleju. Właśnie zbierałam 
trochę drewna na opał, żeby wymieszać ostatnią porcję chleba [Głaskanie po brzuszkach] dla mojego syna i dla 
mnie. To nasz ostatni posiłek, a potem umrzemy. 
 - Nie bój się – pociesza ją Eliasz [Kciuki do góry.]. - Idź do domu i zrób mi mały kawałek chleba [Głaskanie po 
brzuchach.], a następnie upiecz cos również dla siebie i swojego syna. Albowiem Bóg mówi, że olej i mąka nie 
skończą się, dopóki Pan nie ześle deszczu [Ciche klaskanie – jak padający deszcz.] na ziemię (zob. 1 Krl 17,14).  
  Chociaż kobieta nie jest Izraelitką, wierzy w Boga i pokłada w Nim swoją nadzieję. Zabiera Eliasza [Kciuki do 
góry.] do domu i piecze chleb [Głaskanie po brzuchach.] dla całej trójki. Po tym dniu, za każdym razem, gdy musi 
upiec chleb [Głaskanie po brzuchach], ma wystarczającą ilość mąki i oleju, które nigdy się nie kończą. Bóg posłał 
Eliasza [Kciuk do góry.], aby chroniła jego życie, a łaska Boża działająca na rzecz ocalenia Eliasza [Kciuki do góry.] 
utrzymuje przy życiu kobietę i jej syna. 



  Po pewnym czasie syn wdowy choruje i umiera. W pierwszej chwili kobieta myśli, że Bóg ją ukarał.  
- Co masz przeciwko mnie? – krzyczy w rozpaczy. - Przyszedłeś przypomnieć mi o moim grzechu i zabić mojego 
syna? 
  Oczywiście Bóg nie spowodował śmierci chłopca. Życie człowieka jest dla Niego bardzo cenne. Łaska Boża 
uchroniła całą trójkę przed głodem. Eliasz [Kciuki do góry)\.] zabiera chłopca na górę do pokoju, w którym mieszka, i 
woła do Boga:  
- O Panie, mój Boże, niech życie tego chłopca wróci do niego!  

Bóg odpowiada na modlitwę Eliasza [Kciuki do góry.] i chłopiec wraca do życia. 
  Kiedy Eliasz [Kciuki do góry.] oddaje chłopca swojej matce, wie, że jego życie jest cenne dla Boga. Dzięki 
Bożej łasce wasze życie także jest dla Niego bardzo cenne. 
 
 
ROZWINIĘCIE  
 
Zapytaj: O czym tak naprawdę jest ta historia? Kto jest w niej najważniejszą osobą? (Wskazówka: nawet Go nie 
widzisz.) (Bóg.) Dlaczego Bóg jest ważny w tej historii? (Zaakceptuj wszystkie odpowiedzi.)  
Co ta historia mówi nam o naszym Bogu? (On zna nasze potrzeby; nasze życie jest dla Niego cenne; On może 
czynić cuda, aby się nami opiekować itp.) Co sądzicie o Bogu? Czy zawsze przychodzicie ze swoimi problemami 
prosto do Niego? Zapamiętaj nasze przesłanie na dziś: 
 
CHOCIAŻ CZASAMI ZDARZAJĄ SIĘ ZŁE RZECZY, WIEM, ŻE BÓG MNIE KOCHA.  
Powiedzmy to razem. 
 
 
WERET PAMIĘCIOWY  
 
Napisz wiersz pamięciowy dużymi literami, aby wszyscy mogli go zobaczyć.  
Wywołaj wymienione poniżej kategorie i poproś dzieci, które się z nimi utożsamiają, aby powiedziały lub przeczytały 
werset pamięciowy. Poproś dzieci, aby wstały, gdy będą to robić.  

● Na śniadania jadłem pączki.  
● Mam sznurowane buty. 
● Mam na sobie coś zielonego.  
● Chodzę na lekcje muzyki. 
● Mam białą Biblię.  
● Kocham Jezusa. 

Powtarzaj, aż dzieci nauczą się wersetu. 
 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
      

Powiedz: Otwórzcie swoje Biblie na  siedemnastym rozdziale 1  Księgi 
Królewskiej.  
Zadaj dzieciom kilka pytań i powiedz, na który werset zwrócić uwagę. Ten, kto 
pierwszy znajdzie wiersz, wstaje i czyta odpowiedź ze swojej Biblii. Dorośli 
pomagają w razie potrzeby. 
 
Zapytaj: 
1. Dlaczego Eliasz opuścił potok Kerit? (Zob. w. 7 - strumyk wysechł.) 
2. Gdzie Bóg posłał Eliasza na posiłek? (Zob. w. 9 - do Sarepty.) 
3. Eliasz poprosił wdowę o wodę. O co jeszcze prosił? (Zob. w. 11 – o 
chleb.) 
4. Wdowa odpowiedziała, że nie ma chleba i ma zamiar przygotować swój 
ostatni posiłek. Co Eliasz kazał jej zrobić najpierw? (Zob. w. 13 - „Rób, co 
powiedziałaś. Ale najpierw zrób dla mnie mały bochenek chleba”.) 
5. Eliasz obiecał wdowie, że jej olej i mąka się nie skończą, dopóki nie 
spadnie deszcz. Znajdź ten fragment w Biblii.  (Zob. w. 15-16 - zawsze było 
dość mąki i oleju, aby zrobić chleb.) 
6. Co zrobił Eliasz, gdy syn wdowy zachorował i umarł? (Zob. w. 19–21 - 
Eliasz zaniósł go na górę i wołał do Boga, aby przywrócił chłopcu życie.) 
7. Jak Bóg odpowiedział na prośbę Eliasza? (Zob. w. 22 - życie chłopca 
powróciło.) 
8. Co powiedziała matka chłopca po tym, jak jej syn ożył? (Zob. w. 24 –
przyznała, że Eliasz jest mężem Bożym i że słowo Pana z jego ust jest prawdą.) 

Zapytaj:  Ile złych 
rzeczy wydarzyło 
się w tej historii? 
(Strumyk wysechł, 
jedzenie wdowy 
prawie zniknęło, syn 
wdowy umarł.)  
W jaki sposób Bóg 
pokazał, że mu 
zależy? (Wysłał 
Eliasza do wdowy. 
Mąka i olej się nie 
skończyły. 
Przywrócił syna 
wdowy do życia.)  
 
Kiedy zdarzają się 
złe rzeczy, 
pamiętajmy, że: 
 
 

 
CHOCIAŻ CZASAMI ZDARZAJĄ SIĘ ZŁE RZECZY, WIEM, ŻE BÓG MNIE KOCHA.  Powiedzmy to razem. 



 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
 

A. DOBRY BÓG 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekaż dzieciom następujące informacje: 
Ludzie na całym świecie na różne sposoby składają hołd różnym 
bogom. Ludzie w innych częściach świata modlą się, składają 
ofiary, zapalają kadzidło lub świece i modlą się lub proszą o życie 
wieczne, szczęśliwą rodzinę, szczęście, zdrowie i inne ważne dla 
nich rzeczy.  
 
W Tajlandii kupują kawałek złotego papieru, aby pokryć nim 
swojego bożka. Chcą, aby był cały złoty, ponieważ wierzą, że to 
podoba się bogom.  
W Indiach rzucają monetami w bożki przy drodze, aby zapewniły im 
bezpieczną podróż.  
W wielu krajach ludzie czczą swoich zmarłych przodków. 
W określonym dniu w roku przynoszą ulubione jedzenie tej osoby 
na cmentarz i palą papierowy model domu, wierząc, że podoba się 
to zmarłym.  
Rodziny wietnamskie tworzą w swoich domach świątynie ku czci 
zmarłych bliskich, co roku w tym czasie oferując jedzenie i kwiaty.  
Japońscy buddyści sprzątają swoje domy i przygotowują specjalne 
potrawy. Cmentarze i ulice płoną światłem latarni i ognisk, które 
mają wskazywać duchom drogę.  
W Meksyku zmarli zostają uhonorowani podczas uroczystych świąt. 
Rodziny urządzają pikniki na cmentarzach, na których pochowani 
są ich krewni.  
Pogrzeby w Ghanie również są radosnymi wydarzeniami. Uważa 
się, że zmarli opiekują się żywymi, co stanowi powód do radości. 

Zapytaj:  Czym różni się 
nasz Bóg od tych bogów? 
(Nie musimy odprawiać 
rytuałów ani dawać Mu 
czegoś, co sprawi, że nas 
polubi lub pokocha. Nie 
martwimy się, że złe rzeczy 
są powodowane przez 
gniewnych bogów.)  
Czy musimy zasłużyć na 
przychylność naszego 
Boga? (Nie. Bóg daje nam 
bezpłatne dary.)  
 
Chrześcijaństwo jest 
jedyną religią na świecie, 
która nie wymaga od ludzi 
zarabiania na zbawienie ani 
zdobywania przychylności 
bogów. 
Przeczytaj na głos 1 P 1,8-
9.  
 
Zapamiętajmy nasze 
przesłanie na dziś: 

 
CHOCIAŻ CZASAMI ZDARZAJĄ SIĘ ZŁE RZECZY, WIEM, ŻE BÓG MNIE KOCHA.  
 
 

B. ZŁY KONTRA DOBRY  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- Biblie 
 
 
 
 
 

Utwórz dwie grupy. Niech jedna opowie 
o złych rzeczach, które mogą się zdarzyć, 
takich jak: „Upadłem i skaleczyłem nogę”. 
Druga odpowiada na to czymś 
pozytywnym, na przykład: „Ktoś wyczyścił 
skaleczenie i je opatrzył”. Zmieniaj grupy 
co cztery przykłady, aby każda z nich 
opowiedziała zarówno o złych, jak i 
dobrych rzeczach, które przydarzyły się 
dzieciom. 

Zapytaj:  Czy Bóg chce, aby przydarzyły się nam 
złe rzeczy? (Nie.)  
Pamiętasz lekcję z ostatniego tygodnia? Bóg 
powiedział, że nie spadnie deszcz. Dlaczego tak 
się stało? (Ponieważ król i lud czcili bożków.)  
Złe rzeczy się zdarzają, ponieważ na świecie jest 
grzech. Bóg nie chce, aby stało się coś złego, ale 
nawet gdy tak się dzieje, nadal nas kocha i 
troszczy się o nas.  
Powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
CHOCIAŻ CZASAMI ZDARZAJĄ SIĘ ZŁE RZECZY, WIEM, ŻE BÓG MNIE KOCHA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
KUPONY ŁASKI  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 
- kupony łaski - 
jeden lub dwa 
na dziecko (zob. 
s.  142) 
- długopisy lub 
ołówki 

Przygotuj  i daj dzieciom jeden lub 
więcej „kuponów łaski” (zob. s. 142), 
które mogą rozdać w ciągu tygodnia.  
Niech dzieci zaoferują osobistą pomoc 
osobie, która ma zły dzień lub przeżywa 
osobisty problem. Wyjaśnij, że czasami 
Bóg okazuje przez nas swoją miłość do 
innych. Poproś dzieci, aby powiedziały 
do wybranej osoby, której pomogą: „Ta 
służba i Boża łaska są bezpłatne”. 

Zapytaj: Jakie macie pomysły na kupony, które 
możecie zrobić dla innych?  Daj dzieciom czas 
na zastanowienie.  Wypisz ich pomysły, tak by 
wszyscy mogli je widzieć.  
Powiedz: Teraz poświęć chwilę i pomyśl o kimś, 
komu ofisrujesz kupon łaski. Po zakończeniu 
poproś dzieci, aby podniosły ręce. Módlmy się, 
aby Bóg pomógł wam w tym tygodniu pokazać 
komuś, że Bóg go kocha, ponieważ: 

 
CHOCIAŻ CZASAMI ZDARZAJĄ SIĘ ZŁE RZECZY, WIEM, ŻE BÓG MNIE KOCHA. 
      
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Poproś dzieci, aby wstały i podniosły swoje kupony. W czasie końcowej modlitwy poproś Boga, aby pomógł każdemu 
dziecku stać się w nadchodzącym tygodniu posłańcem Jego łaski dla potrzebujących. 
 
  



 
(możesz wyciąć ten fragment i dać go rodzicom – spędzając czas z dzieckiem, pomogą mu utrwalić ważne prawdy) 

 
MATERIAŁ DLA DZIECI 

 
Tekst źródłowy:  1 Krl 17,17,7-24;  Prorocy i królowie, rozdział 10: Głos surowego napomnienia. 
Tekst pamięciowy: „A Bóg wszelkiej łaski (…) sam was odnowi, utwierdzi, umocni i ugruntuje” (1 P 5,10). 
Główna prawda: Chociaż czasami zdarzają się złe rzeczy, wiem, że Bóg mnie kocha. 

 
JEDZENIE DLA DODATKOWEJ OSOBY 

 
Kerah był głodny. Jego rodzina też była głodna. Od trzech dni nic nie jedli. Ich ojciec udał się na 

poszukiwanie pożywienia, ale wrócił z niczym.  
- Przepraszam - powiedział. - W naszej wiosce nie ma już ryżu. Nie padało od wielu miesięcy. Bez deszczu rośliny nie 
będą rosły. Prawdopodobnie przez długi czas nie będziemy mieć nic do jedzenia. 

Właśnie wtedy, gdy myśleli, że niedługo umrą z głodu, Bóg zesłał pomoc. Do ich wioski przyjechała 
ciężarówka z napisem ADRA.  
- Ryż, ryż! - zawołał kierowca. - Każda rodzina może dostać jedną torebkę ryżu! 

Wkrótce każda rodzina w wiosce wystarczająco dużo ryżu na kilka dni. W ciągu długich miesięcy przybywało 
więcej ciężarówek, aż znowu zaczął padać deszcz. 

Dawno temu Bóg w szczególny sposób troszczył się o Eliasza. 
 

W Izraelu nie padało od wielu miesięcy. Pola były brązowe i martwe. Nagie drzewa wyglądały szkielety na 
tle gorącego nieba. Rzeki i strumienie wyschły. W końcu wody zabrakło nawet w potoku Kerit, nad którym Eliasz 
ukrywał się przed królem Achabem. Ale Bóg nadal troszczył się o swojego proroka. 
- Idź do Sarepty - powiedział. – Poprosiłem tamtejszą wdowę, żeby się tobą zaopiekowała.  
                  Eliasz opuścił więc Izrael i udał się ponad sto sześćdziesiąt kilometrów dalej, do innego kraju. Tam, przy 
bramie Sarepty, spotkał zbierającą patyki wdowę.  
- Czy mogłabyś przynieść mi trochę wody? - zapytał. – I kawałek chleba? 

Kobieta odwróciła się, żeby pójść po wodę. Kiedy jednak Eliasz poprosił o chleb, zatrzymała się.  
- Nie mam chleba - powiedziała. - Mam tylko garść mąki i trochę oliwy. Zbieram drewno na opał, żeby upiec trochę 
chleba dla siebie i mojego syna. A kiedy to zjemy, umrzemy. 
- Nie bój się - powiedział Eliasz. - Idź do domu i przygotuj dla mnie mały kawałek chleba. Następnie upiecz chleb dla 
siebie i swojego syna. Albowiem Bóg mówi, że oliwa i mąka nie skończą się, dopóki On nie ześle deszczu na ziemię 
(zob. 1 Krl 17,14). 

Ta kobieta nie była Izraelitką. Wierzyła jednak w Boga i pokładała w Nim nadzieję. Postanowiła uwierzyć, że 
Bóg zadba o jej potrzeby. 

Stało się tak, jak powiedział Eliasz. Poszedł z nią do domu, a ona upiekła dla niego trochę chleba. Od tego 
dnia - za każdym razem, gdy piekła chleb – w naczyniach nadal było dość mąki i oleju. Nigdy się nie kończyły. Cud, 
jakiego Bóg dokonał, aby ocalić Eliasza, ocalił także życie tej kobiety i jej syna. 

Jakiś czas później chłopiec zachorował i zmarł. W pierwszej chwili pomyślała, że Bóg ją ukarał. 
- Co masz przeciwko mnie? - krzyknęła w rozpaczy. - Czy przyszedłeś przypomnieć mi o moim grzechu i zabić 
mojego syna? 

Oczywiście Bóg nie spowodował śmierci chłopca. Łaska Boża niesie dar życia. To dzięki niej wszyscy troje 
przetrwali głód. 

Eliasz mieszkał w pokoju na piętrze. Zabrał tam chłopca i zawołał do Boga:  
- O Panie, mój Boże, niech życie tego chłopca wróci do niego!  
                Bóg odpowiedział na modlitwę proroka. Chłopiec natychmiast wstał z martwych. 

Bóg troszczy się także o problemy w twoim życiu. Chociaż czasami zdarzają się złe rzeczy, On nadal cię 
kocha. Chce, żebyś Mu zaufał. On zatroszczy się o twoje potrzeby, tak jak troszczył się o Eliasza i wdowę z Sarepty. 
 
 
 
Sobota 

● Do jednego słoika włóż trochę mąki, a do drugiego trochę oleju lub oliwy. Postaw je na stole. Nakryj stół w taki 
sposób, aby dla każdej osoby była przygotowana szklanka z wodą i talerz z chlebem. Podczas wspólnego 
czytania lekcji biblijnej wyobraź sobie, że odwiedzasz wdowę - jedząc jej chleb, pijąc wodę i patrząc na jej 
cudowny olej i mąkę. 

● Przeczytajcie wspólnie werset z 1 Listu Piotra 5,10. 
● Zaśpiewaj pieśń o Bożej dobroci Święty nieba Pan (pieśń nr 26), a potem dziękuj Bogu za jedzenie. 

 
Niedziela 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z 1 Księgi Królewskiej 17,7-16. Następnie przygotuj 
chleb, który zacząłeś robić podczas szkoły sobotniej (w zamykanej plastikowej torbie wymieszaj razem pół 
szklanki mąki, szczyptę soli, jedną łyżeczkę wody i dwie łyżeczki oleju; rozwałkuj lub ręcznie spłaszcz ciasto; 
smaż na oleju lub upiecz do uzyskania brązowego koloru). 



● Wytnij i udekoruj duży dzbanek z olejem - taki jak ten z twojej historii. Napisz na nim swój wiersz pamięciowy. 
Postaw go tak, abyś widział go każdego dnia. 

● Dziękuj Bogu za dobry chleb. 
 
 
Poniedziałek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie razem  fragment z 1 Księgi Królewskiej 17,17-24. 
● Narysuj twarz, aby pokazać, jak czuła się wdowa po śmierci syna. Narysuj inną twarz, aby pokazać, jak się 

czuła, kiedy ożył. 
● Wyobraź sobie, że masz tylko jeden kawałek chleba i przez trzy kolejne dni nie dostaniesz nic więcej. Jak 

zareagujesz, gdy ktoś po[prosi cię, abyś się z nim podzielił?  
● Powiedz werset pamięciowy swoimi słowami. Co oznacza słowo łaska? Proś Boga, aby pomógł ci okazać 

Jego łaskę innym. 
 
Wtorek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z 1 Księgi Królewskiej 17,15. Dlaczego wdowa była 
gotowa podzielić się jedzeniem? Pomyśl o sytuacji, w której spędziłeś czas z osobą potrzebującą i dzięki 
temu sam otrzymałeś błogosławieństwo. Opowiedz o tym swojej rodzinie. 

● Naucz swoją rodzinę następujących ruchów, gdy wypowiadasz wiersz pamięciowy:  Bóg – wskaż do góry; 
łaska - wskaż na swoje serce; odnowienie — machnij rękami od czubka głowy w dół ciała; utwierdzenie 
umocnienie, ugruntowanie - napinaj mięśnie. 

● Podziękuj Bogu za twoje zdrowie i siłę.  
● Znajdź kogoś, z kim możesz podzielić się swoim  kuponem łaski, który otrzymałeś w czasie szkoły sobotniej, 

lub napisz na kartce papieru: „Poproś mnie, żebym coś dla ciebie zrobił”, a następnie podpisz ją swoim  
imieniem. 

 
Środa 

● Opowiedz rodzinie biblijną historii o chorym synu wdowy (1 Księga Królewska 17,17–24). Podyskutujcie 
wspólnie: Skąd biorą się złe rzeczy, takie jak choroba i śmierć? (Jedna z opowieści Jezusa z Mateusza 13 
pomaga odpowiedzieć na to pytanie – zob. w. 24-25.38 -39.) Poproś rodzinę o wyjaśnienie tych tekstów. 

● Przeczytaj werset pamięciowy (1 Piotra 5,10), ale zamiast słowa „was” wypowiedz swoje imię. 
● Módlcie się za kogoś, kto jest chory. 

 
Czwartek 

● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytajcie fragment z 1 Księgi Królewskiej 17,22-23. Wyobraź sobie, że 
jesteś chłopcem, który wrócił do życia. Jaka jest pierwsza rzecz, którą powiesz Bogu? Co możesz powiedzieć 
swojej mamie? Dziękuj Bogu za udzielenie ci łaski i życia. 

● Wypowiedz na głos swój werset pamięciowy, klaszcząc przy każdym słowie. Przed modlitwą zaśpiewaj pieśń 
dziękczynną. 

 
Piątek 

● Podczas dzisiejszego nabożeństwa zapytaj członków rodziny: W jaki sposób łaska Boża czyni każdego z nas 
silnym? Następnie przeczytajcie razem fragment z 2 Listu do Koryntian 9,8. 

● Na górze kartki papieru napisz: „Wiem, że Bóg mnie kocha”, a pod tym spodem: „Łaska Boża zapewnia. . . ”. 
Następnie poproś każdą osobę, aby wymieniła lub narysowała coś, co daje łaska Boża. Na dole arkusza 
napisz: „Bóg troszczy się o ciebie i mnie”. 

● Dziękuj Bogu za wiele błogosławieństw, jakie zesłał na twoją rodzinę. 
 


