Konspekt szkółki niedzielnej
3 NIEDZIELA POSTU
Główna myśl: Pan Bóg wzmacnia
Tekst: 1 Królewska 19,1-8 – Eliasz chroni się na pustyni przed pogróżkami Izebel
Wiersz przewodni: Psalm 28,7
„W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy”
Cele:
Dziecko zna historię Eliasza, który uciekał przed Izebel.
Dziecko jest zachęcone, by zwracać się do Pana Boga o pomoc.
Dziecko wie, że Pan Bóg może je wzmocnić.
I. Wstęp
Gdzie się zwrócę o pomoc?
Pomoce:

Rysunki lub zdjęcia palącego się domu, popsuty but, podarta bluzka, można pokazać, że boli ząb;
można też powiedzieć o zepsutym samochodzie.

Przebieg:

Osoba prowadząca szkółkę wita dzieci: Witam was bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że przyszliście dziś na szkółkę. Na samym początku mam dla was zadanie. Powiedzcie mi proszę, do kogo
można zwrócić się o pomoc, gdy stanie się coś takiego? (prowadzący po kolei pokazuje zdjęcia,
przedmioty, które przyniósł, przedstawia sytuacje, które mogły się wydarzyć: czyli bolący ząb,
zepsuty samochód) Kto może pomóc, gdy pali się dom? (dzieci odpowiadają) Wzywamy straż
pożarną. A gdy zepsuje się nam but, to kogo prosimy o pomoc? (odpowiedzi dzieci) Zanosimy do
szewca. A gdy na przykład bluzka albo spodnie nam się podrą, to co wtedy? (odpowiedzi) No tak.
Można powiedzieć, że kupujemy nowe ubranie, lecz można też zanieść do krawca. A gdy boli nas
ząb? (prowadzący udaje, że boli go ząb) Wtedy idziemy do dentysty. Można byłoby podać inne
przykłady, do kogo można zwrócić się, gdy coś niemiłego nas spotka.

Podsumowanie: Bez dłuższego zastanawiania się podaliście u kogo szukalibyście pomocy: u dentysty, w straży pożarnej, u krawca, u szewca. Czasami jednak przytraﬁa się taka sytuacja, że nie wiemy
do kogo iść… Co wtedy robimy? Wtedy można poprosić o radę lub pomoc kogoś z rodziny
albo przyjaciół, znajomych.. A dzisiaj powiemy, a może przypomnimy sobie, do kogo jeszcze
możemy zwrócić się, gdy jest nam ciężko. Dowiemy się tego, patrząc na postać Eliasza.
II. Szkółka
Pomoce:

postacie z falnelografu: Eliasz, król Achab, królowa Izebel, krzak jałowca, anioł i jedzenie, które
przyniósł.

1. Prorok Eliasz – Kim był Eliasz? Eliasz był prorokiem. To Pan Bóg wybrał Eliasza, żeby ogłaszał Słowo Boże
narodowi izraelskiemu, żeby napominał, nawoływał do poprawy życia. Eliasz miał za zadanie powiedzieć
im, że jeżeli się nie poprawią, nie powrócą do Boga, spotka ich kara. I tak się stało. Izraelici nie słuchali tego,
co mówił Eliasz i zostali ukarani. Przez ponad trzy lata na ziemię nie spadła ani kropla deszczu. Była susza.
2. Król Achab i królowa Izebel – Powodem odejścia Izraelitów od Boga było to, co stało się na dworze królewskim… Królem został Achab, a jego żona, królowa Izebel, nie słuchała Boga, lecz czciła wielu bożków.
Jednym z nich był Baal. Namówiła także swego męża, króla Achaba, aby odwrócił się od Boga i oddawał
cześć jej bożkom. Achab modlił się do nich, wznosił dla nich ołtarze. Spełniał życzenia swojej żony. Zrobił
też coś więcej. Zmusił swoich poddanych, aby i oni odwrócili się od Jedynego Prawdziwego Boga i modlili
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się do bożków. (Należy wytłumaczyć, co to jest bożek. To jest jakaś rzecz, posąg, którą ludzie uważają za
boga, modlą się do niej.) Królowa Izebel kazała też zabić wszystkich proroków Boga, by nie przeszkadzali
prorokom Baala. Z wszystkich proroków Pana Boga ocaał tylko Eliasz, który mimo trudności i kłopotów,
pozostał wierny Bogu.
Eliasz wierny Bogu – Eliasz polegał na Bogu. Wiedział, że Pan mu pomoże, wzmocni go. I tak się stało,
czego dowodem był wygrany pojedynek z prorokami Baala na górze Karmel. (można krótko przypomnieć
historię Eliasza na górze Karmel - 1 Krl 18, 20-40) Prorocy Baala zginęli.
Rozkaz Izebel – Gdy królowa Izebel dowiedziała się o tym, zaraz posłała do Eliasza gońca z wiadomością:
„Jutro ciebie też to czeka, zostaniesz zabity.”
Ucieczka Eliasza – Eliasz się przestraszył. Zaraz wyruszył w drogę, uciekając przed królową. Odszedł na
pustynię, gdzie usiadł pod krzakiem jałowca i powiedział: „O Panie mam już dosyć. Weź już życie moje...”
(1Krl 19,4) Eliasz wołał do Boga, czuł się słaby, bezsilny, miał już wszystkiego dość. Położył się pod krzakiem
jałowca i zasnął. Czasem, podobnie jak Eliasz, czujemy się zmęczeni, źli. Są dni kiedy nic nam się nie chce,
gdy nic nie wychodzi: a to w szkole coś nie poszło, a to kolega/koleżanka zawiedli. (dzieci mogą podać inne
przykłady) I tak jak Eliasz, całą tę trudną sytuację najchętniej byśmy przespali, albo gdzieś się schowali,
uważając, że tak jest najlepiej. Lecz wróćmy do Eliasza i sprawdźmy co się z nim stało.
Pan Bóg wzmacnia – Nagle obudził go anioł, mówiąc „Wstań, posil się!” (1 Krl 19,5) Eliasz rozejrzał się i zobaczył, że przy jego głowie leżał upieczony placek i dzban z wodą. Posilił się i znowu się położył. Lecz anioł
zjawił się ponownie i znowu powiedział: „Wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą.” Obudził się,
wstał, zjadł przyniesione dary i ruszył w drogę. I jak czytamy w Biblii (starsi mogą przeczytać wiersz 1 Krl
19,8), szedł w mocy tego posiłku przez 40 dni, aż dotarł do góry Choreb. Co znaczy, że szedł w mocy tego
posiłku? (odpowiedzi dzieci) Ten posiłek, który otrzymał od Boga, dał mu tyle energii, że wzmocniony
Eliasz miał siłę na dalsze działanie.

III. Zakończenie
Pan Bóg wzmocnił Eliasza, dał siłę do dalszego działania, wtedy, gdy Eliasz tę siłę tracił. Lecz to pokazuje,
przypomina, że tak jak kiedyś, tak samo i dzisiaj Pan Bóg, chce pomóc, wzmocnić także i ciebie. Gdy czujesz
się słaby, bezsilny, wtedy zwróć się do Pana Boga, On pomoże i posili cię. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na
Niego. On cię nigdy nie zawiedzie. Mówi nam o tym dzisiejszy wiersz – jeżeli ufam Bogu, On mi pomoże.
1. Wiersz biblijny
W nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Psalm 28,7
Pomoce:

Wiersz zapisać na dużej kartce oraz przygotować 11 serc. Serca zostaną użyte podczas powtarzania wiersza. Będziemy nimi dla utrudnienia zakrywać wybrane słowa wiersza.

Przebieg:

Wytłumaczyć wiersz. Co to znaczy w nim? O kogo może chodzić? (odpowiedzi dzieci) W nim, czyli
w Jezusie. Gdy ufam, wierzę Jezusowi, to On zawsze pomoże. Tak jak w dzisiejszej historii pomógł
Eliaszowi i nie zostawił go samego, posilił i prowadził. Tak samo chce prowadzić i nas. Gdy będziemy ufać Jezusowi, to On nam pomoże, doda sił.
Wiersz czytamy kilka razy, następnie używając wyciętych serc, zakrywamy kolejne słowa wiersza.

1. Prace plastyczne
A. Pan Bóg nie opuszcza Eliasza
Pomoce:

Obrazek „Pan Bóg nie opuszcza Eliasza”, kredki. Dzieci mogą nie wiedzieć jak wygląda krzak jałowca, należy więc mieć przygotowane odpowiednie zdjęcie lub rysunek (przykłady można znaleźć
w Internecie).

Przebieg:

Należy dorysować krzak jałowca, następnie pokolorować obrazek.
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B. Rozwiąż biblijny logogryf – dla starszych
Logogryf – zagadka polegająca na odgadnięciu zaszyfrowanych wyrazów.
Przykład do wytłumaczenia:
CHE BY IN KA RU
Podpowiedź do jednego wyrazu - syn Adama i Ewy - rolnik
Podpowiedź do drugiego – pilnowali wejścia do Edenu
Szukane wyrazy to: Kain i Cheruby
Pomoce:

karta pracy, ołówek.

Przebieg:

prowadzący rozdaje każdemu kartę pracy i ołówek, następnie tłumaczy co należy zrobić, aby
otrzymać rozwiązanie. Z ułożonych alfabetycznie sylab, za pomocą zapisanych podpowiedzi, należy ułożyć wyrazy, które poznali podczas szkółki.
Poszukiwane wyrazy to: PROROK, ACHAB, IZEBEL, ANIOŁ, PUSTYNIA, JAŁOWIEC, WODA, PLACEK,
CHOREB

C. Pomóż dojść Eliaszowi do góry Bożej Choreb – dwie wersje labiryntu: bez słów lub ze słowami.
Pomoce:

labirynt, ołówek, mazak

Przebieg:

należy w labiryncie znaleźć właściwą drogę, która zaprowadzi Eliasza do góry Choreb.
Uwaga: Jeżeli wybrana została wersja z wyrazami rozsypanymi na drodze w labiryncie, należy
zbierać słowa napotkane po drodze, bo nie wszystkie słowa, które są w labiryncie, tworzą hasło.
Hasło zapisać pod labiryntem.
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„Pan Bóg nie opuszcza Eliasza” –dorysuj krzew jałowca

W NIM ZAUFAŁO SERCE MOJE I DOZNAŁEM POMOCY.
PSALM 28,7
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NIOŁ NIA PLA PRO PU REB ROK STY WIEC WO ZE

1. Sługa Boży.
2. Król Izraela.
3. Zła królowa.
4. Wiele piasku.
5. Krzak.
6. Ma skrzydła.
7. Płynie w rzece.
8. Okrągły wypiek.
9. Góra wymieniona w Biblii.

Był nim Eliasz.
Odwrócił się od Boga do innych bożków.
Kazała zabić Eliasza.
Niezmierzona przestrzeń.
Pod tym krzakiem położył się zmęczony Eliasz.
Przyniósł Eliaszowi jedzenie.
Gasi pragnienie.
Otrzymał go Eliasz, by nabrać siły.
Do niej szedł 40 dni Eliasz.

Z podanych powyżej sylab ułóż osiem wyrazów;
Pomocne w układaniu będą zapisane poniżej zdania, deﬁniujące szukane wyrazy. ( Każde słowo ma dwie pomocne informacje )
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