
Witaj,  

Znowu możemy razem uczyć się z Bożego 
Słowa. Pamiętasz, czytaliśmy przypowieści, 
które Jezus opowiedział, aby ludzie lepiej 
zrozumieli czym jest Królestwo Boże. 
Kolejne dwie będą mówiły o winnicy, czyli 
plantacji winogron.  Na sam widok ślinka 
cieknie! 
 
Proszę przeczytaj podane fragmenty Biblii,  
krótki komentarz i porozmawiaj o nich z rodzicami. Wybierz jedno zadanie z każdej lekcji, które 
wykonasz i prześlij w formie zdjęcia lub skanu na adres jakeszam@poczta.onet.pl.  
Wszystkie dotychczasowe prace możesz oglądać na stronie 
https://pl.padlet.com/ejakubowiczszawernoga1/jfet9ste5driwjzd  

Powodzenia, trzymaj się ciepło 
 Ciocia Edyta 

24 stycznia 2021 

PRZYPOWIEŚĆ O ROBOTNIKACH W WINNICY 

Do przeczytania: Ewangelia Mateusza 19, 30 i 20, 1- 15 

Werset do zapamiętania: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was; Boży 

to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”. List do Efezjan 2, 8-9  

To niesprawiedliwe!!!  To nie fair!!!! Czy zdarzyło ci się tak krzyknąć? Albo pomyśleć, gdy 

dostałeś taka samą ocenę jak kolega, chociaż on mniej uczył się niż ty. A może ktoś inny został 

bohaterem drużyny, gdy zdobył bramkę, mimo, że ty też świetnie strzelałeś. Albo gdy mama 

równo podzieliła między rodzeństwo ulubione słodycze choć jesteś starszy.  

Pewnego razu Piotr z dumą mówił, że on i inni uczniowie zostawili wszystko i poszli za Jezusem 

i zapytał co będą za to mieli. Uważał, że są lepsi od innych i należy im się coś więcej. W 

odpowiedzi na to Jezus opowiedział przypowieść o robotnikach w winnicy rozpoczynając od 

słów: Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi a ostatnich pierwszymi.   

Proszę przeczytaj tekst do dzisiejszej lekcji, a potem obejrzyj filmik, który jest współczesną 

próbą przedstawienia przypowieści Jezusa,   

znajdziesz go https://www.youtube.com/watch?v=5Y8ido1ZNbo  . 

Po przeczytaniu tej historii może oburzy Cię, że właściciel winnicy zapłacił tyle samo tym, 

którzy pracowali cały dzień i tym, którzy byli na polu tylko godzinę? Może pomyślisz, że 

przecież to niesprawiedliwe? 

Ale Jezus poprzez tę przypowieść chce nam powiedzieć, że Bóg kocha wszystkich ludzi. Chce 

im dać zbawienie i oferuje życie w Jego Królestwie.  Nikt nie może sobie na to zapracować lub 

zasłużyć, tylko może przyjąć to jako dar od Boga 

Czy jesteś wdzięczny Bogu za Jego łaskę, miłość, przebaczenie grzechów i życie wieczne? To 

podarunek od Boga dla Ciebie. 

mailto:jakeszam@poczta.onet.pl
https://pl.padlet.com/ejakubowiczszawernoga1/jfet9ste5driwjzd
https://www.youtube.com/watch?v=5Y8ido1ZNbo


Zadania do wyboru: 

1. Rozszyfruj fragment biblijnego tekstu, znajdź, gdzie jest zapisany i prześlij zdjęcie z 

hasłem. 
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2. W czasach Jezusa godziny określano inaczej niż dzisiaj. Odszukaj informacje, kiedy 

zaczynał się i kończył dzień, ile wynosiła zapłata za dzień pracy, czy robotnicy otrzymali 

uczciwą zapłatę, a potem uzupełnij poniższe zadanie.  

Godzina w czasach 
Jezusa 

Godzina w 
dzisiejszych czasach 

Ile godzin pracował 
robotnik w winnicy? 

Jaka otrzymał 
zapłatę ? 

Wczesny ranek – 
pierwsza godzina  

  
 

 

Trzecia godzina    

Szósta godzina    

Dziewiąta godzina    

Jedenasta godzina    

3. Odszukaj w intrenecie lub innych źródłach wiedzy informację na temat warunków 

uprawy i zbiorach winorośli na terenie dzisiejszego Izraela. Napisz o tym i wklej kilka 

ilustracji. 
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31 stycznia 2021 

PRZYPOWIEŚĆ O DZIERŻAWCACH WINNICY 

Do przeczytania Ewangelia Mateusza 21, 33 

- 46 

Werset do zapamiętania: „Do swej 

własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 

Tym zaś którzy Go przyjęli, dał prawo stać 

się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w 

imię Jego.” Ewangelia Jana 1,12  

 

Kolejną przypowieść - o winnicy - Pan Jezus skierował do faryzeuszy i arcykapłanów, którzy nie 

wierzyli, że jest posłany od Boga i jest Synem Bożym. 

Aby zrozumieć znaczenie przypowieści musimy wyjaśnić: 

• Dzierżawca to ktoś, kto wypożycza czyjąś własność (np.: pole, budynek, narzędzia) 

na określony czas za określoną zapłatę (np. za pieniądze lub w formie plonów 

zebranych z pola) w przypowieści dzierżawcy to kapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze 

• Właściciel winnicy to Pan Bóg 

• Słudzy właściciela winnicy to prorocy posyłani przez Boga do narodu izraelskiego 

• Syn właściciela to Jezus Chrystus  

W czasach biblijnych faryzeusze uważali siebie za wyjątkowych i uprzywilejowanych, bo znają 

Boga, należą do Jego wybranego narodu i są Jego dziećmi. Oni jednak nie byli posłuszni Bogu 

i postępowali według własnych zasad. Widząc to Bóg dawał im wiele szans zmiany, posyłając 

do nich swoich proroków i w końcu Swojego Syna. Ale faryzeusze nie chcieli ich słuchać a Syna 

Bożego odrzucili i zabili. Dlatego Bóg postanowił, że dziećmi Bożymi będą ci, którzy przyjęli 

Jezusa, uznali Go za swojego Pana i są mu posłuszni.  

Bożymi dziećmi nie stajemy się przez to, że urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej, 

chodzimy do kościoła czy znamy Biblię, ale jeśli wierzymy, że Jezus umarł za nasze grzechy i 

jest naszym zbawicielem. Z miłości do Niego chcemy słuchać Jego Słowa i postępować według 

niego.  

A czy Ty jesteś Bożym dzieckiem?  On daje ci szansę być Jego dzieckiem, czeka na twoją 

decyzję. Jeśli tego chcesz możesz Mu o tym powiedzieć teraz w modlitwie. On Cię słyszy. 

Zadania do wyboru: 

1. Opisz przypowieść o dzierżawcach winnicy z pozycji detektywa - Sherlocka Holmesa, 

który próbuje rozwikłać tajemnicę zbrodni w jednej z winnic. 

2. Napisz złoty werset w formie kiści winogron tak, aby każda sylaba była wpisana w jedno 

grono. 

3. Zrób komiks na postawie przypowieści (rysunki do niego znajdziesz na stronie 
https://pl.padlet.com/ejakubowiczszawernoga1/jfet9ste5driwjzd ) wystarczy pobrać 
plik „Przypowieść o dzierżawcach winnicy” i wykonać napisy. 

https://pl.padlet.com/ejakubowiczszawernoga1/jfet9ste5driwjzd

