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1. niedziela adwentu
Główna myśl: Pan Bóg zawsze dotrzymuje obietnic
Tekst: Księga Jeremiasza 23,5-8
Wiersz: A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. 1 J 2,25
Cele:
•
•
•
•

Dziecko zna pojęcie adwent
Dziecko wie, że Pan Bóg zawsze dotrzymywał obietnic danych postaciom biblijnym
Dziecko poznaje powiązanie obietnic, proroctw starotestamentowych z historią Bożego
Narodzenia
Dziecko zostaje zachęcone do złożenia obietnicy i jej dotrzymania

I. Wstęp.
Zaczyna się adwent
Pomoce: szablon (patrz załączniki: 1.niedziela adwentowa_Załacznik nr 1_diagram oraz 1.niedziela
adwentowa_Załacznik nr 2_wieniec adwentowy), kredki, z czerwonego papieru wycięty paseczek,
który będzie adwentową świeczką oraz z żółtego papieru płomyczek, klej
Przebieg:
Dzień dobry, dzisiejsza niedziela jest wyjątkowa, ponieważ coś rozpoczyna. Tydzień temu mówiliśmy
o ostatniej niedzieli w roku kościelnym, a dziś mamy pierwszą niedzielę nowego roku kościelnego.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna również pewien wyjątkowy czas. Nazwę tego czasu odgadniecie z
diagramu – pokolorujcie wszystkie pola z krzyżykami. (informacja dla osoby prowadzącej: rozdać
dzieciom z załącznika nr 1 po jednym diagramie oraz kredki)
ADWENT – jest to szczególny czas, kiedy przygotowujemy się na spotkanie z wyjątkowym gościem.
Symbolem adwentu jest wieniec, na którym znajdują się cztery świece. Każdej niedzieli zapalamy
kolejną z czterech świec. Wy również wykonacie swój wieniec adwentowy. (osoba prowadząca
rozdaje dzieciom załącznik nr 2. Dzieci kolorują wieniec adwentowy, potem naklejają pierwszy
paseczek, jako świeczkę i płomyczek. Każdej adwentowej niedzieli będzie naklejana kolejna świeczka)
Macie już swój wieniec adwentowy z pierwszą świecą.(informacja dla osoby prowadzącej: Podpisane
wieńce można przypiąć na tablicy)
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, zdjęcie latorośli
Przebieg:
Chcę, żebyśmy teraz przeczytali cztery wiersze, które zapisał prorok Jeremiasz. (osoba prowadząca
czyta wyznaczony tekst z Księgi Jeremiasza 23,5-8) Dzisiejszy, przeczytany tekst jest dla nas trudny do
zrozumienia, ale można go ująć w jednym słowie – OBIETNICA (informacja dla osoby prowadzącej:
można zapytać dzieci czy wiedzą, co to jest obietnica. Czy ktoś kiedyś coś im obiecał. Czy dotrzymał
obietnicy czy nie. Czy same coś obiecały i czy udało im się obietnicy dotrzymać. Po rozmowie
z dziećmi zrobić podsumowanie) Wiemy już, że obietnica to zapewnienie zrobienia czegoś. Często
i łatwo coś obiecujemy, ale trudno obietnicy dotrzymać.
Pan Bóg zawsze dotrzymuje obietnic. Czy przypominacie sobie historie biblijne, w których Pan Bóg
komuś coś obiecał? (dzieci podają przykłady – można je rozwinąć i pokazać, jak Pan Bóg wypełnił
obietnicę)
Naród izraelski przez cały czas musiał polegać na Bożych obietnicach. Na spełnienie niektórych
z nich ludzie musieli bardzo długo czekać. Po wypędzeniu z raju Adama i Ewy ludzie przez wiele
tysięcy lat musieli czekać na obiecanego Zbawiciela. Pan Bóg ustami proroków przypominał o swojej
obietnicy – tak jak to przeczytaliśmy dziś w Księdze Jeremiasza.
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Latorośl – to młody pęd rośliny albo młoda roślina. (osoba prowadząca pokazuje zdjęcie latorośli)
Określenie to często jest używane, kiedy rodzice przedstawiają komuś swoje dziecko, np: „moja
latorośl – Olaf” albo „moja najmłodsza latorośl – Jadzia”.
Latorośl z rodu Dawida – Inni prorocy również mówią o tym, że rodowód Jezusa rozpoczyna się
w rodzinie Dawida. Pan Jezus będzie dzieckiem, które pochodzi z rodu króla Dawida. Pisze o tym
również Mateusz w pierwszym rozdziale swojej Ewangelii. (Mt 1,1)
W następnych wersetach prorok Jeremiasz opisuje kim będzie to dziecko. Będzie królem. Mądrym,
sprawiedliwym i będzie postępował zgodnie z prawem.
Popatrzcie jak ta obietnica, proroctwo się wypełniło. Pan Jezus jest naszym Królem, jest mądry –
zawsze znalazł odpowiedź na trudne pytania, jakie zadawali Mu ludzie. Rozwiązywał problemy,
uzdrawiał, wskrzeszał z martwych. Jest też sprawiedliwy, za nieposłuszeństwo czeka nas kara.
Przypominacie sobie podobieństwo o Bogaczu i Łazarzu. (informacja dla osoby prowadzącej:
króciutko przypomnieć z dziećmi to podobieństwo)
Również i inni prorocy przedstawiają obietnice mówiące o Zbawicielu – Izajasz 9,1-6, Micheasz 5,1
Zachariasz 9,9 (informacja dla prowadzącego: w starszej grupie można poprosić dzieci o przeczytanie
podanych fragmentów)
Naród izraelski czekał, ale nie wszyscy uwierzyli, że to narodzone w stajence w Betlejem dziecko jest
wypełnieniem oczekiwanej obietnicy.
My czekamy cztery tygodnie, aby świętować pamiątkę Jego narodzin. Czekamy na czas świąt,
choinkę, świąteczne przysmaki i prezenty.
Czy my wierzymy, że Pan Jezus jest wypełnieniem Bożej obietnicy również dla nas?
Ważne jest abyśmy w tym czasie przygotowań do świąt, oczekiwań na wspaniałe prezenty
nie zapomnieli o najważniejszym prezencie, prezencie – obietnicy, której Pan Bóg dotrzymał dla
każdego z nas – dał nam Zbawiciela. Jest to najwspanialszy prezent, bo będziemy się nim cieszyć
przez całą wieczność i nigdy się nie znudzimy.
III. Zakończenie
Lubimy, gdy ktoś nam składa obietnice. Jeszcze bardziej lubimy, jak te obietnice się spełniają.
Czy dziś my możemy złożyć obietnicę Królowi, mądremu, sprawiedliwemu, że znajdzie miejsce w
naszych sercach, w naszych domach nie tylko w czasie wigilijnego, czy świątecznego nabożeństwa,
ale w trakcie świątecznych spotkań, rozpakowywania prezentów, kosztowania smakołyków.
Czy zdołamy dotrzymać takiej obietnicy?
1. Wiersz biblijny
„A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny”. 1 List Jana 2,25
Pomoce: dwa narysowane na kartce prezenty, z jednej strony kolorowy, ozdobiony, na drugiej
zapisany wiersz.
Na jednym prezencie zapisać: „A obietnicę, którą sam nam dał,”
Na drugim „to żywot wieczny. 1 Jana 2,25”
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Bardzo dużo już dziś mówiliśmy o obietnicy. Wiemy, że czasami trudno dotrzymać słowa, które łatwo
wypowiadamy. Pan Bóg zawsze dotrzymuje obietnic, a zwłaszcza tej najważniejszej – obiecał nam
życie z Nim w Królestwie Bożym.
Żywot wieczny to spełnienie obietnicy dla każdego człowieka, który Panu Bogu wierzy, ufa,
i jest Mu oddany.
Życie w Królestwie Bożym będzie trwało wiecznie, czyli nigdy się nie skończy.
Każda ulubiona bajka, kiedyś się skończy, nudna lekcja – też w końcu się skończy, ale życie z Panem
Bogiem nie będzie miało końca – będzie trwało wiecznie.
2. Prace plastyczne
A. Prezent
Pomoce: rysunek (patrz załącznik: 1.niedziela adwentowa_Załacznik nr 3_praca plastyczna) kredki,
nożyczki, klej
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Przebieg:
• rozdać dzieciom załącznik nr 1, kredki (jeden prezent i jeden wiersz)
• poprosić o pokolorowanie prezentu
• przykleić na gładkiej stronie werset
Załączniki:
1. niedziela adwentowa_Załącznik nr 1 _diagram
1. niedziela adwentowa_Załącznik nr 2 _pomoc-wieniec adwentowy
1. niedziela adwentowa_Załącznik nr 3 _praca plastyczna

Opracowanie: Elżbieta Walukiewicz
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