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2. niedziela po Trójcy Świętej
Główna myśl: Boże zaproszenie
Tekst: Łk 14(15),16-24 Podobieństwo o wielkiej wieczerzy
Wiersz biblijny: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych.” Hbr 3,15a
Cele:
•
•
•

dziecko poznało podobieństwo o wielkiej wieczerzy
dziecko zostało zachęcone, by przyjąć Boże zaproszenie
dziecko potrafi wymienić niektóre wymówki ludzi, którzy odrzucili Boże zaproszenie

I. Wstęp
Zaproszenie
Pomoce: różne zaproszenia
Przebieg:
Witam was! Na co można kogoś zapraszać? (odpowiedzi dzieci) Można zapraszać na urodziny,
konfirmację, wesele, można zaprosić też na randkę, na film do kina. Mam ze sobą kilka zaproszeń,
zaraz wam je pokażę. (prowadzący pokazuje przyniesione zaproszenia) Czy dostaliście już kiedyś
jakieś zaproszenie? (odpowiedzi dzieci) Co zazwyczaj jest napisane na zaproszeniu? (odpowiedzi
dzieci) Przede wszystkim na zaproszeniu możemy przeczytać: kto jest zaproszony, na co, kiedy, gdzie,
no i kto zaprasza. A czy zaproszenia są zawsze chętnie przyjmowane? (odpowiedzi dzieci) Zdarza się,
że ludzie nie mają ochoty iść na jakąś uroczystość i wtedy znajdują różne wymówki. Jakie to mogą
być wymówki? (odpowiedzi dzieci) Nie przyjdę, bo źle się czuję lub wtedy właśnie wyjeżdżam, itd.
Jak myślicie, jak czuje się zapraszająca osoba, kiedy słyszy odmowę? (odpowiedzi dzieci) Jest jej
przykro, smutno, czuje się zawiedziona.
Podsumowanie:
Na dzisiejszej szkółce też będziemy mówili o zaproszeniu. Zaproszeniu na specjalną ucztę. Proszę,
posłuchajcie.
II. Szkółka
Pomoce: stół, biały obrus, rzeczy, które można położyć na stole, kilka przygotowanych zaproszeń
Informacje dodatkowe: prowadzący opowiada historię wielkiej wieczerzy, druga osoba odgrywa
postać służącego. Można zaangażować podczas opowiadania dzieci jako osoby, które zostały
zaproszone.
Przebieg:
1. Wieczerza i zaproszenia – Pewien człowiek postanowił przygotować wielką,
wspaniałą wieczerzę (osoba, która odgrywa postać służącego przygotowuje wieczerzę –
stół nakrywa obrusem, następnie stawia na nim owoce lub ciasteczka). Na ucztę zaprosił
gości (służący idzie z przygotowanymi zaproszeniami i daje je kilku dzieciom).
2. Dzień wieczerzy – Kiedy godzina wieczerzy nadeszła, gospodarz posłał znowu
swojego służącego do zaproszonych, żeby powiedział: „Przyjdźcie, bo już wszystko
gotowe” (Łk 14,17). Lecz co się stało? Co usłyszał służący?
3. Zaproszeni goście nie przychodzą – (grający służącego podchodzi do zaproszonych
gości, lecz oni kiwają przecząco głowami, że nie pójdą. Prowadzący zaczyna wymieniać
powody, jakie podają) Po kolei zaproszeni goście zaczynają się tłumaczyć. Jeden z nich
mówi: „Kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć”. Dla tego zaproszonego ważniejszy był
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majątek. Od drugiego usłyszał: „Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować”.
Dla niego ważniejsza była praca. A kolejny powiedział: „Ożeniłem się i nie mogę
przyjść”. Dla niego najważniejsza było małżeństwo. Okazało się, że wszyscy są zbyt
zajęci, by na zaproszoną wieczerzę przyjść.
4. Gospodarz zaprasza innych – gdy służący przyszedł i powiedział o tym swojemu
panu, ten rozgniewał się. „Skoro nie chcą przyjść na moją wieczerzę” – powiedział do
służącego – „w takim razie wyjdź szybko na place i na ulice miasta, gdzieś na boczne
uliczki i sprowadź tutaj ubogich, ślepych, chorych, ponieważ chcę, by mój dom był
pełen”. I tak się stało.
III. Zakończenie
To Boże zaproszenie skierowane jest także do każdego z nas. Pan Bóg ciebie zaprasza. Jak na nie
zareagujesz, przyjmiesz je? Czy jesteś gotowy odłożyć, zostawić wszystko i pójść na tę wspaniałą
ucztę? Czy może znajdziesz wymówkę, by nie pójść? Powiesz, np.: czekają na mnie koledzy,
koleżanki, nie mam czasu, mam najnowszą grę komputerową, nowy rower, wspaniałą lalkę.
Pamiętaj, że na tej wspaniałej uczcie jest miejsce dla ciebie. Zachęcam cię, przyjmij Boże zaproszenie.
1. Wiersz biblijny
„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych.” Hbr 3,15a
Pomoce:
Słowa: „Dziś, jeśli głos jego usłyszycie,” zapisane na kartce, zamiast słowa „dziś” przykleić
kartkę z kalendarza.
Słowa: „Nie zatwardzajcie serc waszych.” – wpisać w kształt serca.
Hbr 3,15a – zapisać na rysunku Biblii.
Można nauczyć wiersza na pamięć, gestykulując:
„Dziś” – wskazujemy na zegarek,
„jeśli głos jego usłyszycie” – rękę podnosimy do ucha, tak jakbyśmy nasłuchiwali,
„nie zatwardzajcie” – kiwamy przecząco głową,
„serc waszych” – rękę kładziemy na serce.
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz.
Co robicie, gdy słyszycie, że woła was mama, tata lub babcia? Od razu odzywacie się i pytacie
o co chodzi? Czy może zdarza się, że udajecie, że nie słyszycie? (odpowiedzi dzieci) Różnie to bywa.
Dzisiejszy wiersz mówi, żeby uważnie słuchać głosu Pana i nie udawać, że go nie słyszymy.
Najważniejsze jest to, by nasze serca nie stały się twarde, uparte, nieczułe i nigdy nie zapomniały
o tym, co się podoba Panu.
Przeczytajmy teraz głośno wiersz wszyscy, a następnie powtórzmy go z pokazywaniem.
2. Prace plastyczne
A. Zapraszamy
Pomoce: szary papier, małe karteczki, kredki, nożyczki, klej
Przebieg: na szarym papierze jest już zapisany wiersz biblijny oraz zaproszenie:
„Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych.” Hbr 3,15a
ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWO ORAZ SZKÓŁKĘ
W KAŻDĄ NIEDZIELĘ O GODZ. …..
Małymi kolorowymi karteczkami dzieci ozdabiają duże zaproszenie. Mogą coś na tych karteczkach
narysować lub z nich wyciąć, a następnie przykleić je na szary papier.
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