
  

Konspekt szkółki niedzielnej 
opracowany na podstawie „Na skrzydłach orlich”, Maria Gawlas, wydano staraniem Komisji Wychowania 

Chrześcijańskiego przy współudziale Wydawnictwa „Zwiastun”

Główna myśl: Pan Bóg dobrze cię zna

Tekst: 1 Księga Królewska 21,1-26 – winnica Nabota

Wiersz przewodni Psalm 38,10a 
„Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje.” 
                          
Cele:  
Dziecko wie, że 9. i 10. przykazania mówią o tym, by nie zazdrościć innym rzeczy, które posiadają.
Dziecko pamięta o tym, że Pan Bóg wszystko wie.
Dziecko wie, że Pan Bóg chce, by nie kłamało.
          
I. Wstęp
1. Co byś zrobił?
  
Pomoce:  zdjęcia, zdjęcia, rysunki przedstawiające rzeczy, które każde dziecko dzisiaj chciałoby mieć, np.  
 komórka, domek dla lalek, samochód wyścigowy. 
 Uwaga dla prowadzącego: Należy mieć przykłady przedmiotów zarówno dla grupy młodszej, jak  
 i starszej.   
Przebieg:  rozmowa z dziećmi: Czy jest jakaś rzecz, którą bardzo chcielibyście mieć? (dzieci odpowiadają;   
 w tym miejscu można pokazać przygotowane zdjęcia i rysunki), „Co zrobilibyście, żeby tę wyma 
 rzoną rzecz otrzymać? (dzieci odpowiadają)

Podsumowanie:  By otrzymać coś o czym się marzy, jest się w stanie zrobić wiele, np. być grzecznym, po-
sprzątać swój pokój itp. Dziś poznamy osobę, która gotowa była zrobić wiele, niestety złych 
rzeczy, by tylko otrzymać wymarzoną rzecz. 

II. Szkółka

1. Król Achab prosi Nabota o winnicę – ten człowiek to bogaty król izraelski – Achab. Królowi niczego 
nie brak, nie musi niczego pragnąć, bo wszystko ma. A jednak, gdy ze swojego pałacu zobaczył, piękną 
winnicę, zapragnął ją mieć na własność. Chciał ją odkupić, wymienić na inną, lepszą (1 Krl 21,2). Jako król 
izraelski musiał wiedzieć, że według Bożego nakazu nikomu w Izraelu nie wolno pozbyć się ziemi, którą 
się otrzymało w spadku. Miała ona pozostać w obrębie danego rodu (4Mż 26,53). Achab pomimo Bożego 
nakazu zapragnął jednak winnicy, która należała do Nabota. Właściciel odmówił jednak królowi, bo Pan 
Bóg był dla niego najważniejszy (1Krl 21,3). Achab bardzo zły wrócił do pałacu, położył się na swoim 
łóżku, odwrócił  twarzą do ściany i nic nie jadł, bo tak bardzo chciał posiąść tę winnicę.

2. Królowa Izebel obiecuje Achabowi winnicę – jego żona Izebel obserwowała go i widziała jego 
przygnębienie. Aby poprawić humor swojemu mężowi, postanowiła zrobić coś bardzo konkretnego. Była 
poganką (wyjaśnić, kto to jest poganin) i Bożymi nakazami wcale się nie przejmowała i nie słuchała Boga. 
Napisała list w imieniu króla do przełożonych miasta, by ogłosili post, podczas którego oskarżą Nabota 
o to, że bliźnił przeciwko Bogu i królowi. Mieli osądzić go i skazać na śmierć (1Krl 21,9-10). I co zrobili 
przełożeni? Zrobili to, co chciała królowa. Skłamali, oskarżyli i osądzili niewinnego człowieka. 

3. Śmierć Nabota – plan Izebel powiódł się. Nabot został oskarżony, skazany i ukamienowany. Wielkie 
pragnienie króla posiadania winnicy doprowadziło do kłamstwa,  oszustwa, a w końcu do śmierci. Achab, 
gdy Izebel przyszła do niego z wiadomością, że winnica jest już jego był bardzo szczęśliwy. Dostał winnicę, 
o której tak marzył.
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4. Achab spotyka Eliasza – Pan Bóg ukarał ich, za to co zrobili. Posyłał do króla Achaba proroka Eliasza, 
który przekazał, że za to, co zrobili poniosą karę. Król zginie w tym samym miejscu co zginął Nabot i zginie 
również jego żona.

III. Zakończenie

Historia tego królewskiego małżeństwa kończy się tragicznie. Jaki grzech popełnili król i  królowa, gdy 
zabrali Nabotowi winnicę? Bardzo chcieli coś, co nie należało do nich. A przecież Pan Bóg powiedział: „Nie 
pożądaj!” – czyli nie zazdrość innym. Tak mówi w 8. i 9.  przykazaniu. Pan Bóg chce chronić to, co do nas 
należy. Chce byśmy nie patrzyli na czyjąś własność z zazdrością, lecz byśmy potrafił cieszyć się z tego co
mamy.        

1.  Wiersz biblijny

Psalm 38,10a: „Panie, przed tobą są wszystkie pragnienia moje”   

Pomoc:  wiersz zapisany na kartce, pudełko z cukierkami, które kładziemy tak, by wszyscy je widzieli 

Przebieg:  zapisany wiersz przymocowujemy w widocznym miejscu i następnie zwracamy uwagę dzieci  na 
pudełko z cukierkami; pytamy, czy ktoś ma ochotę poczęstować się cukierkiem; prawdopodob-
nie dzieci odpowiedzą, że tak – i w ten sposób możemy nawiązać do wiersza, którego będziemy 
uczyć: „Tak sobie pomyślałam, że być może będziecie mieli ochotę; lecz nie wiedziałam, czy na 
pewno. Lecz Pan Bóg wie o wszystkim o czym marzymy, czego pragniemy. Dla Niego wszystko jest 
znane.” 

2.  Prace plastyczne

A. Winnica Nabota  

Pomysł z książki pt. „Jedna Biblia wiele zabaw 2” wyd. Jedność, Kielce 2002, str. 19.  

A. Znajdź wyrazy    
Pomoce:  wzór „Znajdź wyrazy”, ołówek

Przebieg:  w rozsypance literowej (zamieszczona poniżej) należy znaleźć podane wyrazy i wykreślić je 
(znajdziesz je czytane: poziomo, pionowo, od przodu, od tyłu); pozostałe litery czytane poziomo 
utworzą rozwiązanie 

B.  Jezus uzdrawia w sabat 
Pomysł z książki „Biblijne łamigłówki”, Nelmie de Vries, wyd. Falco Kanon, Warszawa 1992, str. 64

ZNAJDŹ WYRAZY
Znajdź w rozsypane literowej następujące wyrazy:  
NABOT, WINNICA, ACHAB, PAŁAC, WARZYWA, KAMIENIE, LISTY, ELIASZ, IZEBEL  
Litery, które pozostały, czytane poziomo, utworzą rozwiązanie. 
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