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Laetare
Główna myśl: Pan Jezus jest jak codzienny chleb
Tekst: Jan 6,47-51 – Jezus chlebem żywota
Daniel 6, 8-12 – Zazdrość satrapów
Dzieje Apostolskie 2,22-41;2,42-47 – Kazanie Piotra. Życie religijne zboru chrześcijan
Wiersz przewodni: Ewangelia Jana 6,48
„Pan Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywota.”
Cele:
Dziecko zna historię Daniela oraz społeczności pierwszych chrześcijan.
Dziecko chce, by Jezus stał się dla niego kimś ważnym.
Dziecko rozumie, że Jezus powinien być obecny w jego życiu codziennie jak chleb.

I. Wstęp
1. Trudny wybór?
Pomoc: (do wyboru): zdjęcia chleba i tortu lub chleb i ciasto.
Przebieg:

Pokazujemy dzieciom zdjęcia lub przyniesiony chleb i ciasto (a następnie dzielimy je na kawałki).
Pytamy: Co chciałybyście zjeść? (odpowiedzi dzieci) Możemy je poczęstować kawałkami chleba
i ciasta wg życzeń (pewnie większość dzieci wybierze ciasto).

Podsumowanie: Każdy chętniej zje słodkie ciasto. Zastanówcie się, czy jeżeli moglibyście jeść ciasto
codziennie, rano, w południe i wieczorem, to czy w końcu nie przejadłaby się ta słodycz?
Pewnie tak. A jak jest z chlebem? Chleb możemy jeść codziennie i wcale nam nie znudzi.
Dzisiaj porozmawiamy o tym, że Pan Jezus chce być dla nas chlebem, który będziemy
chcieli spożywać każdego dnia. Tak jak osoby, dla których Jezus stał się takim codziennym
chlebem.
II. Szkółka
Pomoce: ﬂanelograf dotyczący historii Daniela, a także pierwszych chrześcijan.
1. Bóg ważny dla Daniela – Daniel chciał rozmawiać z Bogiem, być blisko Niego każdego dnia. Niezależnie
od tego, co działo się wokół i bez względu na to, co mogło go spotkać. Dla niego Bóg był ważny, był dla
niego jak chleb powszedni. A jak jest z nami? (chwila na zastanowienie się) Pewnego dnia Danielowi
zabroniono codziennego kontaktu z Bogiem –jego chlebem. Nie wolno mu było modlić się, pod karą
wrzucenia do lwiej jamy (dzieci znają tę historię - można z nimi krótko ją sobie przypomnieć Dn 6,1-16).
To była straszna kara. Niech każdy z was zastanowi się przez chwilę, jak zachowałby się, gdyby ktoś wydał
taki rozkaz? Co byś zrobił/a? (odpowiedzi dzieci) Większość z nas bojąc się kary, przestałaby się modlić,
albo robiłaby to gdzieś w ukryciu. A może ktoś postąpiłby tak odważnie jak Daniel? Byłby wierny Bogu
i bez strachu modlił się. Pamiętacie, że dla Daniela rozmowa z Bogiem każdego dnia była bardzo ważna,
tak jak codzienny chleb. Daniel nie bał się nawet srogiej kary (spotkania z lwami). Jak co dzień, poszedł
do swojego pokoju i głośno się modlił. I to nie raz, ale trzy razy dziennie. Chwalił i wysławiał Boga. Jego
wierność została nagrodzona. Bóg był z nim i uratował go przed pożarciem przez lwy. Pan Jezus chce być
z nami każdego dnia, jak codzienny chleb, nie tylko w trudnych sytuacjach.
2. Jezus ważny dla pierwszych chrześcijan – Takim codziennym chlebem Jezus, stał się także dla ludzi,
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którzy usłyszeli słowa Piotra, ucznia Pana Jezusa: „To wy skazaliście Jezusa na śmierć, lecz Bóg sprawił,
że zmartwychwstał. Odwróćcie się od wszystkiego zła, uwierzcie w Jezusa, a zostaniecie uratowani”. Po
wypowiedzeniu tych słów przez Piotra wielu ludzi uwierzyło, jak czytamy w Biblii w Dz 2,41 – uwierzyło
około trzech tysięcy. Po tym wydarzeniu (ludzie, którzy uwierzyli w Jezusa) chcieli być razem, codziennie
spotykali się, modlili, chodzili do świątyni, słuchali Bożych Słów, chwalili Boga. Jezus stał się dla nich
codziennym chlebem, który z radością przyjmowali. Czy dzisiaj dla nas Pan Jezus jest też tak ważny, że
przyjmujemy go z radością i każdego dnia chcemy być blisko Niego?
III. Zakończenie
Sama wiedza o tym, że Pan Jezus jest chlebem nic nam nie daje. To tak jakbyśmy byli bardzo głodni i widzieli
chleb leżący na stole, ale tylko na niego patrzyli. Czy samo patrzenie zlikwiduje głód? (odpowiedzi dzieci)
Właśnie, patrzenie nie sprawi, że będziemy syci, trzeba ten chleb zjeść. Tak samo jest z Jezusem – chlebem
żywota. Nie wystarczy tylko wiedzieć, ale trzeba przyjąć Jezusa i sprawić, by stał się dla nas najważniejszy, był
wśród nas każdego dnia. Pewnie zastanawiacie się, jak to może się zdarzyć, skoro Go nie widzimy. Macie może
jakieś pomysły? (odpowiedzi dzieci) Jezus będzie obecny w naszym życiu jak codzienny chleb, gdy będziemy
codziennie czytać Biblię, modlić się, chętnie chodzić na szkółki, słuchać Jego Słowa. Czy Pan Jezus jest dla was
codziennym chlebem?
1. Wiersz biblijny
Pan Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywota. Ewangelia Jana 6,48
Pomoce:

wiersz zapisany na czterech narysowanych chlebach.

Przebieg:

Wytłumaczyć dzieciom wiersz nawiązując do szkółki, że Pan Jezus chce być dla nas ważną osobą,
z którą będziemy chcieli codziennie się kontaktować. Następnie czytamy wiersz kilka razy, potem
odwracamy wybrane chleby tak, by nie było widać zapisanych na nich słów.

2. Prace plastyczne
A. Czytam Biblię obrazek zamieszczony za zgodą portalu św. Izydora www.isidorus.net
Pomoce:

rysunek, kredki.

Przebieg:

Dzieci kolorują rysunek.

B. Codzienny chleb – książeczka tygodniowa
Pomoce:

załącznik „Codzienny chleb”, nożyczki, kredki, dziurkacz, kolorowa tasiemka.

Przebieg:

Dzieci wycinają biblie i układają je w następującej kolejności – najpierw biblia z tytułem „Codzienny chleb”, którą ozdabiają, a potem według dni tygodnia. We wszystkich robią dziurki i związują je
przygotowaną tasiemką. Każdego dnia należy czytać zapisany wiersz i odpowiedzieć na zamieszczone pytanie.
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Pan Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywota.
Ewangelia Jana 6,48

Biblia
dla dzieci

załącznik - „Czytam Biblię”

11.03
poniedziałek
Psalm 119,11
W sercu moim
przechowuję
słowo twoje,
abym nie zgrzeszył
przeciwko tobie.

12.03
wtorek
Izajasz 41,10
Nie bój się,
bom Ja z tobą,
nie lękaj się
bom Ja Bogiem
twoim

13.03
środa
Psalm 119,114
Tyś obroną moją
i tarczą moją,
W słowie twoim
mam nadzieję

Gdzie mam
przechowywać
Boże Słowo?
tu zapisz swoją
odpowiedź:

Dlaczego
nie musimy się
bać?
tu zapisz swoją
odpowiedź:

Kim jest Pan Bóg
w tym wierszu?
tu zapisz swoją
odpowiedź:

14.03
czwartek
Psalm 147,5
Wielki jest Pan
nasz i potężny
w mocy, Mądrość
jego jest
niezmierzona.

15.03
piątek
Przypowieści
Salomona 23,26
Synu mój, daj
mi swoje serce,
a twoje oczy niechaj strzegą moich

16.03
sobota
Przypowieści
Salomona 16,20
Kto zważa na
Słowo,
znajduje szczęście,
a kto ufa Panu,
jest szczęśliwy.

Jaki jest Pan?
tu zapisz swoją
odpowiedź:

Czego mają strzec
nasze oczy?
tu zapisz swoją
odpowiedź:

Kto jest szczęśliwy ?
tu zapisz swoją
odpowiedź:

„Codzienny chleb”

