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18. niedzielna po Trójcy Świętej – Dziękczynne Święto Żniw
Główna myśl: Pan Jezus ostrzega przed chciwością
Tekst: Łk 12,16-21 – Podobieństwo o bogaczu
Wiersz: „Nakłoń serce moje do ustaw twoich, a nie do chciwości.” Ps 119,36
Cele:
•
•
•
•

Dziecko poznało historię bogacza
Dziecko potrafi wytłumaczyć co to znaczy być chciwym
Dziecko rozumie, że powinno dziękować Panu za to, co ma
Dziecko zostało zachęcone do tego, by dzielić tym, co posiada z potrzebującymi

I. Szkółka
Pomoce: Biblia, cukierki, obrazki do historii o bogaczu
Na podanej poniżej stronie można znaleźć gotową prezentację historii „Podobieństwo o bogaczu”,
którą można wykorzystać podczas szkółki www.freebibleimages.org/illustrations/rich-fool/
Przebieg:
Dzisiaj jest Dziękczynne Święto Żniw. Obchodzimy je co roku, zawsze wtedy, gdy rolnicy zakończą
żniwa. Jest to okazja, żeby wspólnie dziękować Panu za dary, które z Jego łaski otrzymaliśmy.
Chcę wam w to dzisiejsze święto opowiedzieć historię, którą przedstawił Pan Jezus. Jest to historia
o pewnym bogatym człowieku. Proszę, posłuchajcie jej.
1. Bogaty człowiek – Bogaty człowiek, dokładniej bogaty rolnik, posiadał duże pola. Zostało
ono dobrze uprawione i obsiane, żeby w odpowiednim czasie wydać plon.
2. Urodzajny rok – Tym razem rok był bardzo urodzajny. Zasiane ziarno wydało tak obfity plon,
że w stodołach zabrakło miejsca i okazało się, że zebranego zboża nie było gdzie trzymać.
Jego stodoły okazały się zbyt małe.
3. Postanowienie bogatego człowieka – Bogaty gospodarz zastanawiał się, co zrobić w tej sytuacji.
Jaką radę wy dalibyście bogatemu rolnikowi? (odpowiedzi dzieci) Dziękuję za wasze propozycje.
Niektórzy z was podali, że bogaty rolnik mógł podzielić się z innymi zgromadzonym zbożem
lub przynajmniej jego nadmiar rozdać biednym. Jaka była decyzja rolnika? Postanowił, że zburzy
stare, małe stodoły, a na ich miejsce zbuduje nowe, zdecydowanie większe, w których zmieści
się wszystko co zostało zebrane. Tym sposobem chciał zgromadzić zapasy na wiele lat, nie martwić
się o przyszłość i cieszyć się życiem w dostatku. To była wizja rolnika.
4. Boża odpowiedź na plany bogacza – Zobaczmy jednak co na te plany rolnika powiedział Pan
Bóg: (osoba prowadząca czyta fragment z Ewangelii Łukasza 12,20) „Głupcze, jeszcze tej nocy
umrzesz. A wszystko, co tak gromadziłeś, do kogo będzie należeć?”. Myślę, że słowa Pana Boga
były ogromnym zaskoczeniem dla bogatego rolnika. Człowiek ten chciał żyć długo, cieszyć się
z tego, co miał, imprezować z innymi. Nagle wszystko miało się skończyć. Nagle miał odejść
i wszystkie swoje skarby zostawić. W jednym momencie okazało się, że tak naprawdę niczego
nie posiada, bo odchodząc z tego świata, nie mógł zabrać ze sobą nawet jednego ziarenka zboża.
Zastanawiam się jednak, co w jego sytuacji było nie tak, jak powinno być. Przecież nie ma nic złego
w okazywaniu radości z tego, co się posiada. Jednak w postawie tego bogatego człowieka było coś,
co nie podobało się Panu Bogu. Macie może jakieś obserwacje, co to mogło być? (odpowiedzi
dzieci) Ten bogaty człowiek gromadził swój skarb na ziemi. Najważniejsze w jego życiu było to,
co posiadał. Gdy koncentrował się na swoim skarbie, zapominał o innych ludziach, o tym by dzielić
się z nimi tym, co posiada. Gdy myślał tylko o swoim gospodarstwie, zapominał też o Panu Bogu
i o tym, że zebrane plony są Jego darem. Skarb bogacza czyli jego cały dobytek stał się dla niego
ważniejszy niż inni ludzie, niż Pan Bóg.
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II. Zakończenie
Co możemy powiedzieć o bogaczu? Jaki on był? (odpowiedzi dzieci) Zgadza się, był chciwym
człowiekiem. Co to znaczy być chciwym? (odpowiedzi dzieci) Być chciwym, to znaczy być
zachłannym, skąpym, chcącym czegoś tak bardzo, że chociaż już to się ma, chce się mieć jeszcze
więcej. Być chciwym oznacza również brak chęci do dzielenia się z innymi tym, co się posiada.
Przykładowo: mam torebkę cukierków (prowadzący pokazuje torebkę cukierków), lecz uważam,
że mam ich za mało i bardzo chcę mieć ich więcej. Chcę mieć także te dwa cukierki, które leżą tam
na stoliku (prowadzący zabiera leżące cukierki).
Pan Jezus przez dzisiejszą historię ostrzega, by nie być chciwym, tak jak bogacz. Zachęca także,
by dziękować za to, co się ma. Właśnie dzisiejsze święto, Dziękczynne Święto Żniw, przypomina nam
o tym i do tego nas zachęca. Śniadanie na stole, owoce w koszyku, warzywa, chleb, ubrania, dom itd.
– to wszystko to są dary od Boga, dary, które On daje nam każdego dnia. Za te wszystkie dary
możemy Jemu dziękować. Dziś chcę zachęcić nas wszystkich, do zwrócenia uwagi na to, co mamy
i do tego, żeby podziękować za to Panu Bogu. Mogą to być nawet małe rzeczy jak kromka chleba,
zupa, którą mama ugotowała, śliwka, która wisi na drzewie, kropelka rosy itd. Nazwanie konkretnych
darów i podziękowanie za nie Panu Bogu może nam uświadomić, jak bardzo jesteśmy przez Niego
obdarowani. Każdy z nas może wybrać to, za co będzie chciał powiedzieć Panu Bogu „dziękuję”.
Dzisiejsza historia pokazała nam również, że w życiu liczy się nie tylko to, co się posiada, ale również
to, by dzielić się z innymi. Czy jest coś, czym możemy podzielić się z innymi? Bogacz miał zboże,
którym mógł się podzielić z innymi ludźmi, jednak tego nie zrobił. Może jest ktoś, z kim
ty i ja możemy się czymś podzielić, może w sąsiedztwie, w przedszkolu, w szkole, w domu? Dzielić
możemy się również z tymi osobami, których nie znamy. Chcę wam podać przykład. Aktualnie
zaczyna się w naszym Kościele akcja pt. „Prezent pod choinkę”. Biorąc w niej udział możesz
podzielić się z innymi dziećmi tym, co masz. W jaki sposób? Możesz razem z rodzicami przygotować
prezent dla dzieci z Ukrainy, Rumunii i Białorusi. Dla nich twój prezent, może być jedynym
podarunkiem, który otrzymają w te święta. (więcej informacji na temat tej akcji znajduje się na stronie
www.prezent.cme.org.pl)
Akcja ta jest okazją do dzielenia się z innymi dziećmi tym, co posiadamy. Jestem pewna, że każdy
prezent wywoła uśmiech na twarzach tych dzieci, dlatego zachęcam was do zaangażowania się
i przygotowania prezentu pod choinkę.
1. Wiersz biblijny
„Nakłoń serce moje do ustaw twoich, a nie do chciwości.” Ps 119,36
Pomoce: 4 arkusze papieru, z których 3 wycinamy na kształt: serca, książki oraz skrzyni ze skarbem
Na kolejnych arkuszach zapisujemy następujące części wersetu:
• na pierwszym arkuszu o kształcie serca: „Nakłoń serce moje
• na drugim arkuszu o kształcie książki: do ustaw twoich,
• na trzecim arkuszu o kształcie skrzyni ze skarbem: a nie do chciwości.”
• na ostatnim: Ps 119,36
Przebieg:
Objaśnienie wersetu
W 1. Liście do Tesaloniczan 5,18 czytamy takie słowa: „Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem
wola Boża (…)”
Bóg chce, żebyśmy za wszystko Mu dziękowali. Jesteśmy tak hojnie przez Niego obdarowani, więc
mamy Mu za co dziękować. Spróbujmy wymienić kilka rzeczy, za które możemy Bogu dziękować.
(dzieci podają propozycje)
Wiersz, którego się dzisiaj nauczymy jest prośbą, którą kierujemy do Boga: „Nakłoń serce moje
do ustaw twoich, a nie do chciwości” Psalm 119,36. (dzieci czytają werset)
Osoba, która wypowiedziała te słowa z jednej strony czegoś chce, a z drugiej czegoś nie chce.
Zacznijmy od tego, czego ta osoba nie chce. (odpowiedzi dzieci) Nie chce być chciwa i zbytnio
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koncentrować się na swoich skarbach, czyli tym, co posiada – dlatego fragment ten jest zapisany
na arkuszu przypominającym skrzynię służącą gromadzeniu, np. skarbów.
Myślę, że osoba, która wypowiedziała te słowa była świadoma, że łatwiej jest być chciwym, niż
posłusznym ustawom Boga. Widząc ten fragment, domyślacie się gdzie zapisane są te ustawy Boga.
(odpowiedzi dzieci) W Biblii mamy m.in. zapisane to, w jaki sposób żyć, żeby podobać się Panu
Bogu. Bycie posusznym Bożym ustawom nie jest jednak łatwe, dlatego autor tych słów modli się do
Boga o pomoc. Co mówi? – „Nakłoń serce moje”. On chce, by Bóg pomógł mu żyć w posłuszeństwie
Jego Słowu. Jeśli autor tych słów nie chce być chciwy, to przypuszczam, że przez słowa „nakłoń serce
moje do ustaw twoich” mógłby sobie życzyć tego, by być bardziej wdzięcznym Panu Bogu za to,
czym został obdarowany i by dzielić się z innymi ludźmi tym, co posiada. Bóg chce, żebyśmy
dziękowali Mu, za to, co od Niego otrzymujemy i dzielili się tym, co posiadamy z innymi ludźmi –
zarówno z tymi, którzy są wokół nas, jak i też z tymi, których nie znamy.
(Podczas powtarzania wersetu można stopniowo chować arkusze tak, by na koniec móc powiedzieć
werset z pamięci.)
2. Praca plastyczna – „Niech Ci Boże, będą dzięki”
Wprowadzenie
Dziś mówiliśmy dużo o byciu wdzięcznym za to, co otrzymujemy od Pana Boga. Czasem jednak
zapominamy dziękować, dlatego przygotowałam(-em) coś, co może pomóc nam w okazywaniu Panu
Bogu naszej wdzięczności. Na kartce papieru znajduje się modlitwa, słowami której można się modlić,
np. przed posiłkami. Do takiej modlitwy możecie zachęcić swoich rodziców i rodzeństwo. Być może
ktoś z was zna te słowa, posłuchajcie: „Niech ci Boże będą dzięki za te dary z Twoje ręki, za posiłek
i okrycie za pokój, zdrowie i życie”.
Pomoce: kartki papieru z wydrukowanym tekstem modlitwy (dla dzieci z grupy młodszej – patrz
str. nr 4; dla dzieci z grupy starszej – patrz str. nr 5), kredki, mazaki
Przebieg: na kartce wokół ramki z tekstem modlitwy dzieci z grupy młodszej rysują, a dzieci z grupy
starszej piszą lub rysują to, za co chcą Panu Bogu dziękować, oraz to, czym mogą się dzielić z innymi
ludźmi.
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