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15. Niedziela po Trójcy Świętej

Główna myśl: Co siejesz, to zbierzesz
Tekst: Galacjan 5,25-26; 6,1-3, 7-10
1 Samuela 25 -Nabal i Abigail a Dawid
Wiersz: “..co człowiek sieje to i żąć będzie.” Galacjan 6,7b
Cele:
● Dziecko poznało historię Nabala i Abigail
● Dziecko rozumie, że co “sieje” to i “zbierze”
● Dziecko zostało zachęcone, żeby właściwie postępować

I. Wstęp
Co z tego ziarna wyrośnie? -zabawa
Pomoce:Biblia, różne ziarna, pestki (pestki jabłka, brzoskwini, fasolę, ziarna pszenicy,
rzeżucha, kasztan, żołądź)
Przebieg:
Witam was wszystkich na dzisiejszej szkółce, której głównym tematem jest CO SIEJESZ,
TO ZBIERZESZ. Czy wiecie co można zasiać, posadzić? (odpowiedzi dzieci)Możemy
posiać zboże, można zasiać rzeżuchę, fasolę (osoba prowadząca pokazuje wymieniane
ziarna)Możemy także zasadzić żołędzia, kasztana, pestki jabłka (osoba prowadząca
pokazuje pestki roślin) P
 opatrzcie każde nasiono, ziarno, pestka są inne. Inna jest pestka
jabłka, inna brzoskwini, dlaczego? Bo tak zostały stworzone i z każdej wyrosną inna roślina.
Jeżeli zasiejemy rzeżuchę, to nie będziemy oczekiwać, że z jej ziaren wyrośnie brzoskwinia.
Albo sadząc fasolę nie będziemy potem w tym miejscu szukać dębu. Nie ma takiej
możliwości, bo co zasiejemy, to nam urośnie.
Podsumowanie:
My dzisiaj poznamy historię pewnego małżeństwa, w którym każde z małżonków, czyli mąż
i żona siali co innego. Nie chodziło tu o sianie takich zwykłych ziaren, nasion, lecz
zobaczymy co siali swoim postępowaniem, tym co robili. Poznamy też co udało im się
zebrać. Tym małżeństwem byli Nabal i Abigail. Posłuchajcie proszę.
II. Szkółka
Pomoce:Biblia, papierowe ziarna z czarnym napisem NIEUPRZEJMOŚĆ, ZŁOŚĆ, GNIEW,
NIE UDZIELENIE POMOCY, GRUBIAŃSTWO, oraz papierowe ziarna z zielonym napisem:
UPRZEJMOŚĆ, DOBROĆ, POSŁUSZEŃSTWO, ROZTROPNOŚĆ, POKÓJ, postacie
Nabala i Abigail z flanelografu
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Informacje dla osoby prowadzącej: opowiedzieć historię Nabala i Abigail ze zwróceniem
uwagi na to, że Nabal siał zło i źle skończył, a Abigail siała dobro i otrzymała dobrą zapłatę.
Przebieg:
1. Bogaty Nabal sieje złość -Nabal był człowiekiem bardzo bogatym. Miał posiadłość
w Karmelu, posiadał trzy tysiące owiec i tysiąc kóz. Lecz niestety był człowiekiem
nieuprzejmym, grubiańskim i złośliwym. Właśnie zajęty był strzyżeniem swoich owiec, gdy
przyszli do niego słudzy Dawida. Przywitali się z nim, a potem poprosili, by Nabal dał im coś
do zjedzenia. Trochę chleba, mięsa i wina. Nabal miał to wszystko, lecz stwierdził, że nie
będzie dzielił się tym co ma, z osobami, których w ogóle nie zna. (osoba prowadząca
przymocowuje do tablicy postać Nabala, a później ziarna, które siał swoim postępowaniem)
Odesłał więc sługi Dawida z niczym. Gdy odpowiedź Nabala dotarła do Dawida ten
rozgniewał się i zawołał swoich ludzi, by szykowali się do walki. Co mógł zebrać Nabal siejąc
takie ziarno. Mógł zebrać złość, gniew, zemstę.
2. Abigail sieje dobro -Lecz był pewien sługa, który dowiedziawszy się, że Nabal był taki
nieuprzejmy udał się do Abigail, małżonki Nabala i powiedział jej o bezduszności męża.
Abigail była kobietą nie tylko bardzo ładną, lecz także mądrą i roztropną. Zrozumiała, że
takim zachowaniem Nabal ściągnął na nich niebezpieczeństwo. Dlatego nic nie mówiąc
mężowi przygotowała ucztę dla Dawida i jego towarzyszy. Zabrała dwieście chlebów, dwie
łągwie wina, pięć oprawionych owiec, pięć korców prażonego ziarna, sto pęczków
rodzynków
i dwieście placków figowych. Załadowała to na osły i udała się w góry naprzeciw Dawida.
Gdy zobaczyła go zsiadła szybko z osła i złożyła mu pokłon mówiąc “Wybacz Panie mojemu
mężowi Nabalowi jego zachowanie. Nie gniewaj się na nas i przyjmij ten poczęstunek.
Wiemy, że Pan Bóg ci błogosławi i chroni cię, proszę nie rozlewaj krwi
w gniewie.” (osoba prowadząca przymocowuje do tablicy postać Abigail, oraz ziarna, które
ona siała swoim postępowaniem)Dawid przyjął dary jakie przywiozła mu Abigail, oraz
dziękował Panu, że powstrzymał go przed zabiciem Nabala. Co zebrała z posianego ziarna
Abigail? Zgodę, pokój. Abigail wróciła do domu, gdzie zastała ucztującego Nabala. Dopiero
następnego dnia powiedziała mu o swojej wyprawie. Wkrótce Nabal zachorował i umarł.
III. Zakończenie
Abigail i Nabal siali różne ziarna, a co ty siejesz w swoim życiu? Pamiętaj, że to co
posiejesz, to zbierzesz. Dlatego bądź mądrym jak Abigail i sieje wokół siebie dobro, pokój,
a z Bożym błogosławieństwem będziesz zbierać dobre plony.
1. Wiersz biblijny
..co człowiek sieje to i żąć będzie. Galacjan 6,7b
Pomoce:słowa wiersza zapisane na narysowanych dużych ziarnach
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Dzisiaj mówimy o sianiu dobrego ziarna, o tym mówi wiersz, którego chcemy się nauczyć.
Przeczytajmy go może wszyscy razem “...CO CZŁOWIEK SIEJE TO I ŻĄĆ BĘDZIE.”
GALACJAN 6,7b.

2

Jak postępujemy, co robimy, takie też zbiory z posianego przez nas ziarna zbierzemy. Jeżeli
będziemy łagodni, dobrzy, wtedy wokół nas wyrośnie dobro, łagodność, pokój. Jeżeli
natomiast będziemy kłótliwi, źli na siebie, chętni do bójki, wtedy wokoło nas nie będzie
spokoju, lecz nieporozumienie, spór.
Informacja dla osoby prowadzącej: podczas powtarzania wiersza można odklejać
poszczególne ziarna.
2. Prace plastyczne
A. Jak siejesz wokół siebie dobro?
Pomoce:kartka z wierszem, kredki, mazaki, masa mocująca, lub pinezki
Przebieg:
● każdemu rozdać kartkę z wierszem, oraz kredki, mazaki
● poprosić o to by na otrzymanej kartce: młodsze dzieci narysowały, a starsi napisali
jak mogą siać wokół siebie dobro, jak mogą okazywać dobro wokół siebie
● gotowe prace rozwiesić w sali, robiąc z nich wystawę
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