Konspekt szkółki niedzielnej
2. NIEDZIELA PO WIELKANOCY Misericordias Domini

Główna myśl: Pan Bóg daje pokój
Tekst: Hbr 13,20-21 Końcowe pozdrowienia i napomnienia
Sdz 6,1-24 Powołanie Gedeona na wodza do walki z Midiańczykami
Wiersz przewodni: Filipian 4,7:
„A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”.
Cele:
Dziecko zna historię Gedeona.
Dziecko rozumie, co to znaczy mieć pokój z Bogiem.
Dziecko wie, że Pan pomaga wykonać powierzone zadanie, gdy Mu ufamy.
Propozycja piosenki: „Boży pokój jak rzeka” (śpiewnik „Chwalmy Pana”, nr 82, wyd. Głos Życia, Katowice
2011)
I. Wstęp
Pomoce:

rysunki przedstawiające symbole pokoju: gołąb, gałązka oliwna, podanie ręki (załączniki zamieszczone na końcu)

Przebieg:

Osoba prowadząca szkółkę wita dzieci:
Witam was bardzo serdecznie na szkółce niedzielnej! Dzisiejsza niedziela nazwana jest „Niedzielą
Miłosierdzia Pańskiego”. I dlatego zastanowimy się nad tym w jaki sposób Pan Bóg troszczy się
o nas, pomaga nam i jest po prostu dla nas dobry. Już za chwilę poznamy osobę, która mogła się
o tym przekonać w swoim życiu.
A teraz mam pytanie! Gdy słyszycie słowo: POKÓJ, to co wam od razu przychodzi do głowy?
(odpowiedzi dzieci)
Pierwsze skojarzenie, które nam przychodzi na myśl, to pomieszczenie w domu, prawda? Jakie
mamy w domu pokoje?
(odpowiedzi dzieci)
Może być pokój dziecięcy, pokój dzienny. Lecz słowo„Pokój” oznacza też czas bez wojny. Gdy
ludzie żyją w spokoju, bezpiecznie, gdy nikt z nikim nie walczy. A może znacie jakieś symbole,
znaki pokoju?
(odpowiedzi dzieci)
Chcę wam pokazać trzy symbole „Pokoju”. Popatrzcie…
(prowadzący pokazuje przygotowane rysunki)
Gołąb – jest symbolem, zwiastunem pokoju;
Gałązka oliwna – symbol pokoju i pojednania, zgody;
Podanie ręki – podajemy rękę na znak przyjaźni, przywitania, na znak tego, że nie planujemy
niczego złego wobec osoby, z którą się witamy.

Podsumowanie: Wiemy już co to jest pokój i przypomnieliśmy sobie jego symbole. To ważny wstęp, ponieważ będziemy dziś mówić o pokoju. O pokoju, który ma jeszcze nieco inne znaczenie niż ten
pokój na ziemi. O pokoju, który daje nam Pan Bóg, a który jest większy i trwalszy od tego,
o którym mówią ludzie, który mogą dać ludzie. Przeczytajmy na początek wiersze z Listu do
Hebrajczyków 13, 20-21.
(w grupie starszej czyta ochotnik, a w młodszej czyta prowadzący )
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Przeczytane wiersze, mówią o Bogu, który jest pokojem i który daje pokój. On daje nam do
wykonania zadania. Chciał(a)bym, żebyście pamiętali, że tego, kto ma wykonać dane zadanie, nie zostawia nigdy bez pomocy. Dzisiejsza niedziela przypomina nam o tym, że „Pan
Bóg pomaga”. On wyposaża, czyli daje wszystko to, co jest potrzebne do wykonania zadania. Pan Bóg nigdy nie zostawia bez pomocy. Niestety my często odwracamy się od Niego.
A teraz przedstawię wam dzisiejszego bohatera. Za chwilę opowiem jakie otrzymał zadanie
do wykonania. I jak mu poszło. Dlatego przenieśmy się do Izraela, do miejsca, które Pan Bóg
dał ludowi izraelskiemu. Przenieśmy się do Ziemi Obiecanej. Była to piękna, bogata ziemia,
a jednak po pewnym czasie okazało się, że tak wspaniale wcale tam nie było. Dlaczego?
II. Szkółka
Pomoce:

Biblia, obrazki z ﬂanelografu do historii powołania Gedeona, rysunek kamiennego ołtarza z napisem „Pan jest pokojem”, który został zbudowany przez Gedeona.

Osoba prowadząca szkółkę niedzielną zaczyna opowiadać:
1. Nieposłuszeństwo Izraelitów – Kiedy Izraelici zadomowili się już w Ziemi Obiecanej, zapomnieli o tym, że
ślubowali Panu Bogu wierność i posłuszeństwo. Robili to, co Bogu się wcale nie podobało. Zaczęli przyjmować wiarę ludu, który już tam mieszkał. A lud ten wierzył w wielu różnych bogów. Izraelici zaczęli więc
składać oﬁary tym obcym bożkom. Dlatego Pan Bóg ukarał ich za to i wydał w niewolę Midianitów. Był to
naród, który przez siedem lat napadał na Izraelitów. Niszczył ich pola, zabierał to, co Izraelici zasiali i rabował ich bydło. Izraelici próbowali swoje plony ukrywać, lecz to nie pomagało. Stawali się coraz biedniejsi.
W końcu Izraelici zrozumieli swój zły czyn i zaczęli modlić się do Boga, wołać o pomoc. Pan Bóg usłyszał ich
wołanie.
2. Pan Bóg wybiera Gedeona – Posłał anioła do pracującego w polu (młócącego zboże) młodego rolnika
Gedeona. I powiedział do niego (Sdz 6,12-16): „Pan z tobą, mężu waleczny.” Na to powitanie Gedeon
odpowiedział: „Za pozwoleniem, panie mój. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko?”
Usłyszał wtedy: „Idź, a wybawisz Izraela z ręki Midianitów!” „Jak to wybawię?” – odpowiedział Gedeon
–„ Czym? Przecież mój ród nie ma takiej siły, a ja jestem najmniejszy?” Gedeon chyba zapomniał, o tym, że
gdy Pan będzie z nim, wtedy może uczynić wszystko. Wszystko mu się uda, nawet jeśli się wydaje zupełnie
niemożliwe i nieprawdopodobne. I wtedy Gedeonowi przypomniano, że to co ma zrobić jest poleceniem
od Pana i On będzie z nim, więc nie powinien mieć żadnych wątpliwości.
3. Pan Bóg pomaga i daje pokój – Gedeon, zwykły rolnik, nie czuł się przygotowany do tak ważnego zadania,
które Pan Bóg dał mu do wykonania. Cały czas widział tę wielka armię Midianitów, ich siłę i uzbrojenie. Bał
się, że sobie nie poradzi. Lecz Pan Bóg był z nim, tak jak obiecał. Wspierał go i pomagał. Dawał wszystko to,
co Gedeonowi było potrzebne do wykonania zadania. Pan Bóg spełnił to, co obiecał, a o czym już dziś czytaliśmy w Liście do Hebrajczyków „Pan wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili jego wolę.” Gedeon
miał tylko ufać Bogu i być Mu posłuszny. I tak się stało. A Pan Bóg wlał w jego serce pokój, który pomógł
mu z wiarą wykonać to zadanie. Zadanie, które na początku wydawało się trudne i niemożliwe, Gedeon
potraﬁł wykonać. Na miejscu, gdzie ukazał mu się anioł, Gedeon zbudował ołtarz, który nazwał „Pan jest
pokojem”, bo takiego pokoju doświadczył.
III. Zakończenie
Pan Bóg także i nam, tak jak Gedeonowi chce pomóc, chce wlać w nasze serca swój pokój, który jest pewny
i trwały. Pokój, który odpędzi od nas strach albo niepewność. Wystarczy Mu zaufać i z wiarą przyjmować to,
czego chce od nas Pan Bóg. A podczas wykonywania zadania, które nam powierzył, tak jak obiecał, On będzie
z nami, pomoże nam i wyposaży we wszystko czego potrzebujemy. Czyż nie jest to wspaniała obietnica?
Pan Bóg jest pokojem i tym pokojem chce nas obdarzyć, chce dodawać nam siły. Przyjmijmy Bożą pomoc.
1. Wiersz biblijny
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Filipian 4,7
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Pomoce:

wiersz zapisać na czterech kartkach.
Na pierwszej zapisać: A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum,
Na drugiej: strzec będzie serc waszych (można zamiast pisać „serc”, narysować serce)
Na trzeciej: i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Na czwartej: Filipian 4,7

Przebieg:

Wytłumaczyć wiersz:
Pokój który daje Pan Bóg, jest większy niż możemy to zrozumieć. I ten Boży pokój będzie strzegł
i ochraniał. Będzie stał na straży naszych serc i naszych myśli. To trochę tak jak rycerz, który stoi na
straży. Ale tylko częściowo, ponieważ Boży pokój jest trwalszy od pokoju, o którym mówią i który
dają ludzie.
Wiersz czytamy kilka razy. Następnie prowadzący podaje informacje, kto ma przeczytać wiersz
np. Teraz powtarzają wiersz osoby, które lubią wiosnę. Dla utrudnienia można odwracać karty
z poszczególnymi częściami wiersza.

2. Prace plastyczne
A. Gedeon buduje ołtarz – obrazek
Pomoce:

skopiowany załącznik „Gedeon buduje ołtarz”, kredki, brązowa bibuła, klej.

Przebieg:

należy obrazek pokolorować, ołtarz można wykleić brązową bibułą.

B. Ołtarz „Pan jest pokojem”
Pomoce:

niewielkie papierowe pudełka, np. po zapałkach, po kremach, po pastach do zębów; klej, taśma
klejąca, papier samoprzylepny lub bibuła oraz napis PAN JEST POKOJEM.

Przebieg:

Każdy dostaje po kilka papierowych pudełek, z których powstanie ołtarz, jaki zbudował Gedeon;
pudełka należy skleić, a następnie okleić papierem np. samoprzylepnym, bibułą; na gotową już
pracę nakleić przygotowany napis.

C. Co to znaczy mieć POKÓJ Z BOGIEM – propozycja dla starszych
Pomoce:

kartka z napisem: POKÓJ Z BOGIEM, długopis, ołówek.

Przebieg:

na otrzymanych kartkach należy napisać lub narysować odpowiedź na pytanie: Co to znaczy mieć
pokój z Bogiem? Dzieci zapisują własne przemyślenia.
Uwaga dla prowadzącego: Prowadzący może podać swoją przygotowaną propozycję, gdyby dzieci nie wiedziały co napisać.

Propozycje: gdy wiem, że Pan Bóg wybaczył mi to, co złego zrobiłam; gdy jestem blisko Niego.
D. Symbol pokoju – gołąb – propozycja dla młodszych
Pomoce:

załącznik „Gołąb”, klej, piórka, biała bibuła, kredki, wydrukowany poznany wiersz biblijny.

Przebieg:

należy rysunek gołębia wykleić piórkami lub białą bibułą, można też pokolorować, na koniec
nakleić poznany wiersz.
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Symbole pokoju:
gołąb

gałązka oliwna

uścisk ręki

praca „Gedeon buduje ołtarz”

