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Szkoła Sobotnia jest odpowiednikiem Niedzielnej Szkoły w innych denominacjach. 
Swą działalność rozpoczęła w 1952 roku kiedy James White napisał pierwszą lekcję 
Szkoły Sobotniej (19 tematów opublikowanych w Youth Instructor). 
 
Od początku powstania Szkoła Sobotnia miała się skupiać na 4 elementach: 
- Rozwoju Wspólnoty 
- Oddziaływaniu na społeczeństwo 
- Studium Biblii 
- Misji (przede wszystkim zagranicznej) 
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Cel: 
- Rozwój duchowy 
- Poszerzanie wiedzy 
- Wspólnota 
- Zachęta (motywacja do studiowania Biblii nie podręcznika) 
- Działanie 
 
Kiedy można odejść od tematu lekcji i zaproponować coś innego? 
- Temat lekcji może być nietrafiony jeśli chodzi o gości na nabożeństwie np. Na 

nabożeństwo zostali zaproszeni młodzi ludzie z innych kościołów. Temat lekcji 
dotyczy Kościoła ostatków. Nauczyciel nie wie do końca jak ugryźć ten temat i 
mimo starań nie znalazł odpowiedniej formy przedstawienia tego tematu. Lepiej 
wtedy zrobić coś dobrze co niekoniecznie będzie zgodne z tematyką lekcji (np. 
wybierając temat np. o podejmowaniu decyzji dla Jezusa w codziennym życiu), niż 
zrobić coś kulawo ale zgodnie z tematem. 
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1. Moderator dyskusji 
1. Czyli powinien dyskusję stymulować, a nie ją monopolizować swoimi 

wypowiedziami. Znacie nauczycieli, którzy nie zadają pytań tylko mówią 
non stop? Czy dobrze jest być na takich lekcjach? Po ilu minutach się 
wyłączacie? 

2. Powinien zarazić inne osoby chęcią studiowania Biblii, poszukiwania odpowiedzi 
w Biblii. Jak to zrobić? Sam daj przykład. 

3. Powinien być lepiej przygotowany niż uczniowie (niestety nie jest to często wielkie 
wyzwanie).  

4. Powinien się doskonalić 
 W jaki sposób nauczyciel może się doskonalić? 
  Czytaj książki (nie tylko religijne)  

Ciekawostka: Czytelnictwo w PL 2010 – 56% POLAKÓW 
w 2010 roku nie przeczytało żadnej książki (44% 
przeczytało co najmniej jedną). W Czechach czyta 80%, 
a we Francji 70%.Niski poziom czytelnictwa tłumaczono 
często pojawieniem się internetu i nowych technologii, 
które odwracają uwagę od tradycyjnej książki. 
Najnowsze badanie, niestety, temu przeczy. 
Respondentów zapytano po raz pierwszy, czy w 
ostatnim miesiącu przeczytali tekst dłuższy niż 
trzystronicowy: chodziło nie tylko o tradycyjne  
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papierowe wydawnictwa, ale także artykuły 
internetowe i komputerowe ekrany. Wynik: ponad 
połowa nie zdołała dotrzeć do trzeciej strony. Obnaża to 
mit o modernizacyjnej sile internetu: jedna trzecia jego 
użytkowników czyta jedynie krótkie komunikaty. 

5. Bądź człowiekiem modlitwy. Nie tylko mów ale i rób. 
6. Pracuj nad swoim warsztatem nauczyciela. Nagraj się na video. Poproś kogoś żeby 
obserwował Cię podczas lekcji i ocenił to co robisz (nie obrażaj się). Zrób ankietę 
wśród uczestników lekcji. Ożeń się (żona prawdę Ci powie). Przeczytaj książki na 
temat przemawiania, na temat prowadzenia dyskusji, na temat prowadzenia 
prezentacji albo jak radzić sobie z trudnymi pytaniami. 
7. Bądź przykładem w tym co robisz. 
 
Ważna uwaga: 
Grupa w której studiujecie Lekcję Szkoły Sobotniej to mały zbór w zborze. Możesz w 
małej grupie zaobserwować kto ma problemy, komu można pomóc, kogo nie ma. 

Zatem myśl nie tylko o lekcji przez cały tydzień, ale również 
o jej uczestnikach. Zastanawiaj się jak podejść do tematu.  
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1. Kiedy się przygotowywać: 
1. Ideał: Przejrzyj lekcję w sobotę (7 dni przed jej premierą) 
2. Zły przykład: Sobota rano 

2. Dlaczego 7 dni wcześniej w całości? 
 Takie podejście umożliwia złapania kontekstu lekcji. Można łatwiej 
ustalić cel lekcji oraz dobrać pytania, które do tego celu doprowadzą. 
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Przykład: 
- Kropka przed zdaniem oznacza pytanie do grupy 
- Podkreślenie zdania stanowi wskazówkę dla prowadzącego by o tym wątku nie 

zapomnieć 
- Luźne zdania, wskazują na ważną myśl, którą można przekazać w klasie 
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Cóż to takiego jest plan lekcji? 
To mapa drogowa dla lekcji, dzięki której można dotrzeć do CELU. 
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- Zastanów się jaki jest cel lekcji (dzięki temu, że przeczytałeś wcześniej lekcję w 
całości będzie Ci łatwiej ten cel zwerbalizować).  

Przykład: Jaki był cel lekcji z minionego tygodnia? 
- Podkreślenie znaczenia/zachęcenie do wytrwałości w życiu chrześcijańskim. 
- Wskazanie sposobu na trwanie/pozostanie wytrwałym 

- Jak dotrzeć do CELu? 
A. Możesz sam wszystko opowiedzieć i wyłożyć (przecież uczestnicy lekcji nic nie 

umieją) – zła droga 
B. Po przez odpowiednio zadawane pytania (Ty trzymasz ster dyskusji, a niech 

uczestnicy wiosłują – odpowiadają na pytania) 
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Dlaczego warto zastanowić się nad tym, kto będzie uczestniczył w lekcji? 
Dobrze jest gdy nauczycielowi uda się zbudować wspólnotę. Wtedy lekcja ma wymiar 
nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny. Dlatego zastanów się: 
1. Może ktoś będzie miał urodziny (dobrze byłoby coś z tej okazji przygotować – 

kartkę z podpisami, mały upominek, zdjęcie z podpisami) 
2. Może miało miejsce jakieś ważne wydarzenie (matura, egzaminy, ktoś wraca po 

dłuższej nieobecności) 
3. Jeśli kogoś nie ma dłużej na lekcji, może warto zaproponować grupie jakiś sposób 

przypomnienia się tej osobie 
4. Dodatkowo dostosuj sposób prowadzenia lekcji (formę, język, treść) do grupy z 

którą będziesz pracował 
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Przykłady pytań: 
- Co trzyma razem ADS, ludzi z niemal wszystkich istniejących obecnie na świecie grup 
społecznych? 
- Dlaczego Wielki Bój jest podstawą systemu wierzeń KADS?  
- Jak się ma nauka o Świątyni/o Jezusie/o Stworzeniu do Wielkiego Boju? 
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2. Jak myślisz, dlaczego Dawid tak postąpił? 
5. np. Według słów AP. Pawła mamy stronić od każdego kto żyje nieporządnie. Jak 
dzisiaj, w praktyce mam się wobec tego zachowywać w stosunku do osoby, która 
wiem, że  postępuje niewłaściwie np. plotkuje. 
Lub: Wybierz najważniejszy werset w lekcji i poproś aby każdy odniósł się do niego na 
piśmie odpowiadając na pytanie: Jeśli wezmę na poważnie ten werset, to jakie 
zmiany będę musiał przedsięwziąć w swoim życiu? 
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Niekoniecznie wchodzić od razu w temat lekcji – to jest bardzo sztampowe i nie 
wzbudza zainteresowania. 
Nie koniecznie ŻŻP (Zaczynanie od żartu jest bardzo ryzykowne) 
Dobrze jest zacząć od rzeczy pozornie nie związanych z lekcją żeby rozruszać grupę. 
Może to być jakiś artykuł z gazety, który później w ładny sposób powiążecie z lekcją, 
fragment filmu, książka itd.. Jak zaczęlibyście np. lekcję na kolejny tydzień? 
 
Przykład: 
Wykorzystywanie przedmiotów przykład: słoik z wodą zawierający piasek i jakieś inne 
drobinki. W momencie gdy potrząśniesz takim słoikiem minie jakiś czas zanim osad 
opadnie na dno. Może być to dobrą ilustracją dla potrzeby wyciszenia w naszym życiu 
po to, żeby móc widzieć wyraźniej. Czyli, zanim podejmiesz ważną decyzję daj sobie 
czas… pomyśle w spokoju przez chwilę. Porozmawiaj z Bogiem. Niech emocjonalny 
kurz opadnie. 
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1. Np. Test na rozpoczęcie lekcji (nowy temat) – zorientuj się gdzie są mocne i słabe 
strony grupy. 
Oceny od 1 do 10 (1 – całkowicie się nie zgadzam, 10 – całkowicie się zgadzam) – 
pytania i odpowiedzi później będą stanowiły podstawę do dyskusji 
 
2. TABU 
Zaproś do zabawy jednego uczestnika. Ustalcie w ramach grupy jakich słów lub 
sformułowań dana osoba nie może wypowiadać (mogą to być typowe słowa 
wykorzystywane w slangu ADS). Zadaniem jest np. przedstawienie osobie 
niewierzącej powodów dla których Jezus musiał umrzeć na krzyży. 
Słowa tabu to: Baranek Boży, krew przymierza, oddał ducha. 
 
5. Daj do przeczytania tekst i poproś by uczestnicy lekcji starali się wczuć w różne role 
np. 
Gdy byś był autorem książek dla dzieci jak byś inaczej napisał ten fragment? 
Gdy byś był prawnikiem jakich argumentów użyłbyś żeby obronić ideę przedstawioną 
w tym tekście? 
Gdy byś był filozofem to jakie pytania zadałbyś do tego tekstu? 
Gdybyś starał się przekazać wiedzę na temat tego tekstu np. 
piłkarzowi/lekarzowi/politykowi/biznesmenowi, to jakich użyłbyś argumentów? Jak 
byś przedstawił sens tego tekstu? 
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6. Pozwól ludziom sparafrazować tekst pamięciowy. Niech powiedzą jak go rozumieją 
swoimi słowami. 
 
7. Poddaj pod głosowanie jakiś temat np. Kto z Was uważa, że Daniel właściwie zrobił 
nie zmieniając swoich przyzwyczajeń i dalej modlił się w sposób prowokujący mimo 
zakazu królewskiego? Dlaczego tak uważasz? Jakie okoliczności mogłyby Cię skłonić 
do zmiany swojej decyzji? 
 
8. Burza mózgów – podziel ludzi na mniejsze grupy i zadaj im jakiś problem do 
rozwikłania (np. Co zrobić żeby ludzie więcej czasu poświęcali na czytanie Biblii). 
Każdy rzuca pomysł i każdy pomysł jest zapisywany na kartce. Po np. 5 minutach, 
grupa wybiera 3 najlepsze jej zdaniem odpowiedzi, prezentuje je na forum. Nauczyciel 
zadaje pytanie DLACZEGO tak?  
 
9. Co Biblia mówi na temat przebaczenia? Niech uczestnicy lekcji użyją konkordancji. 
 
10. Filmik: Może to być np. krótki news (kilka minut, nie dłużej) na temat Brukselstanu 
(czyli news na temat tego, jak muzułmanie zapełniają Brukselę. Ich celem jest 
wprowadzenie prawa Shariatu w Brukseli). Ten filmik może być np. podstawą do tego 
w jaki sposób Jezus podchodził do kwestii tolerancji. 
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Pamiętaj: Forma przekazu jest istotna. Forma może zabić treść. 
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Bycie nauczycielem do spore wyzwanie. Pamiętaj, że inspirująca lekcja nie bierze się 
sama z siebie. Nawet najciekawszy temat, może być nudny, jeśli uczestnicy lekcji lub 
nauczyciel nie podejdą do niego z pasją i z modlitwą. 
Dlatego jako nauczyciel, to co możesz zrobić, to rzetelnie podchodzić do 
przygotowania się do lekcji zastanawiając się nad tym co Bóg chce przez nią przekazać 
Twojej grupie. Nie zapominaj również o potrzebach Twojej grupy, o ich radościach i 
smutkach. Celem jest wzajemny wzrost duchowy, zarówno nauczyciela jak i klasy. 
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