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3. niedziela pasyjna OCULI – Oczy moje patrzą na Pana. Ps 25,15 

Główna myśl: Odpowiedź na zaproszenie, jakie kieruje w twoją stronę Pan Jezus: Pójdź za mną. 

Wiersz przewodni: „A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, 
nie nadaje się do Królestwa Bożego.” Ewangelia Łukasza 9,62 

Fragment biblijny: Potrzeba wyrzeczeń, Łk 9,57-62  

Cele:  
• dziecko wie, co znaczy pójść za Panem Jezusem 
• dziecko wie, że są sytuacje, kiedy musimy się czegoś wyrzec dla Pana Boga 
• dziecko jest zachęcane, aby w swoim życiu pójść za Jezusem 

 
Propozycje pieśni:  

„Mój Pan drogę zna” i „Bóg nie umarł”, śpiewnik „Najpiękniejsze” 
 

I. Wstęp : 

Materiały: chustka bądź opaska na oczy 

Przebieg:  

Poproś  dwóch ochotników. Jednemu z nich zawiąż oczy, poproś kilkoro dzieci, aby ustawiły się 

udając pachołki (nie mogą się ruszać).  
Zadaniem ochotnika będzie jak najszybciej przejść slalom, słuchając tylko rad swojego prowadzącego. 
Możesz zabawę kilkukrotnie powtórzyć, za każdym razem zmieniając ochotników. W starszej grupie 

możesz poprosić 2 uczestników, aby mylili ochotnika przemierzającego slalom.  

Po skończonej zabawie zachęć uczestników do rozmowy:  
Czy łatwo było kimś kierować? 
Czy łatwo było iść słuchając tylko głosu prowadzącego? 
Czy rozpraszało was to, gdy ktoś inny starał się was zmylić? Zastanawialiście się, jak iść dalej?  
(Rozmowa) 
W naszym życiu także różnie się układa. Pozwólcie, że opowiem wam historię,  
która zdarzyła się kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. 

II. Lekcja biblijna 

Materiały: Biblia, napis: PÓJDŹ ZA MNĄ 

1. Pójdź za mną  

W zabawie, która była na początku, chodziliśmy według prowadzącego nas głosu kolegi lub 
koleżanki. Teraz zastanówmy się, co znaczy pójść za kimś. Pewnego dnia do Pana Jezusa przyszedł 
człowiek i powiedział, że chce pójść za Panem Jezusem: „Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: 
Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz”(werset 57). Jak myślicie, czy łatwo było ludziom 
zrezygnować i tak po prostu pójść za Jezusem? Pan Jezus nie miał konkretnego domu tu na ziemi  
tak jak my. Jego domem jest niebo. Chodził On od miasta do miasta nauczając ludzi i czyniąc cuda. 
(werset 58). „A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy 
nie ma, gdzie by głowę skłonił.” 
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2. Wymówki  

Później Pan Jezus zwracał się do innych ludzi, aby poszli za Nim, jednak oni znaleźli sobie wymówki. 
(Starsi uczniowie mogą sami przeczytać wersety 59-62, młodszym czyta prowadzący). Niestety ludzie 
często szukają wymówek, aby nie pójść za Panem Jezusem. Niektórzy uważają, że są za młodzi (mają 
jeszcze czas), inni są zbyt zajęci, zapracowani. A jaką my znajdujemy wymówkę? (Odpowiedzi 
dzieci.) Pan Jezus zaprasza nas i mówi do każdego z nas: „Pójdź za mną”. Nie znaczy to, że mamy 
porzucić swoje rodziny i iść w świat. Powinniśmy po prostu dobrze czynić, być posłusznymi nawet 
wtedy, jeżeli to wymaga wyrzeczeń, i myśleć o przyszłym mieszkaniu w niebie. 
 

III. Zakończenie: 

Zachęć dzieci, aby zastanowiły się, jakie mają wymówki. 
Np. aby nie pójść do kościoła (np. bo coś fajnego jest w telewizji) 
Np. aby nie czytać Biblii (np. zabawa) 
Np. aby nie modlić przed posiłkiem (np. bo inni tak nie robią, jestem zbyt głodny) 
Np. aby nie modlić się wieczorem (np. bo jestem zmęczony) 
 
1. Werset biblijny  

„Żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego.” 
Ewangelia Łukasza 9,62 

Materiały: zdjęcie konia ciągnącego pług, napisany wiersz biblijny na dużym arkuszu papieru 

Wyjaśnij werset: Kiedy rolnik orze pole, powinien patrzeć do przodu, aby skiby były proste i równe. 
Oglądanie się do tyłu często powoduje zboczenie z kursu. Pan Jezus przywołuje ten przykład, bo 
słuchacze dobrze wiedzieli jak się orze pole. Pan Jezus to porównanie odnosi się także do naszego 
codziennego życia. Chodzi o to byśmy mieli cel przed sobą, by nasze duchowe oczy były skierowane 
na Jezusa. Odwracanie wzroku często powoduje zboczenie z drogi. 
 
2. Aktualizacja  

Dobierz dzieci w pary i poproś, by stworzyły scenki, w których zachęcają kogoś do pójścia na 
szkółkę.  

3. Prace plastyczne 

propozycja 1:  
Wersety na każdy dzień  
Potrzebne materiały: skopiowany arkusz str. 3, nożyczki, paski papieru (będące jezdnią – mogą być 
czarne, szare lub białe), spinacze 
Sposób wykonania: wycinamy kartki w poprzek, zginamy na wysokości 2. linii pionowej, w pustym 
kwadracie dzieci codziennie rysują to, co ich zdaniem przedstawia werset. Na paskach papieru malują 
znaki poziome, tak aby przypominały drogę.   
 
propozycja 2: 
Pójdź za mną  
Potrzebne materiały: arkusz str. 4, kredki 
Sposób wykonania: Poproś dzieci, aby w kierunku wyciągniętej ręki narysowały siebie idących za 
Jezusem. 

Opracowanie: Dorota Fenger 
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