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1. niedziela pasyjna Invocavit
Główna myśl: Jezus jest arcykapłanem
Tekst: Hbr 4,14-16
Wiersz: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski.” Hbr 4,16a
Cele:




Dziecko wie, kim jest arcykapłan
Dziecko rozumie, że Pan Jezus jest największym arcykapłanem
Dziecko zostało zachęcone, by z ufną odwagą przyjść do Jezusa

I. Wstęp
Arcykapłan
Pomoce: rysunki postaci arcykapłana, prezentujące poszczególne części jego stroju (dostępne albo
na stronie: www.freebibleimages.org/illustrations/moses-tabernacle/, na slajdach pod numerami: 24,
25, 26, 27, 28, 29 albo w książce „Bóg cię miłuje”, ks. J. Karpecki, wyd. Zwiastun, Warszawa 1979,
s. 6), kartki z nazwami elementów ubioru arcykapłana (patrz str. nr 7)
Przebieg:
Witam Was na pierwszej szkółce w czasie pasyjnym, który rozpoczął się w minioną środę i potrwa 40
dni. Jest to czas, w którym przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych i przypominamy sobie
o szczególnych wydarzeniach, związanych z Panem Jezusem. Czy potraficie je wymienić?
(odpowiedzi dzieci) Tak, chodzi o wjazd Jezusa do Jerozolimy, Jego ostatni posiłek z uczniami,
pojmanie i ukrzyżowanie, a potem zmartwychwstanie. Przed nami 40 dni, podczas których możemy
zastanawiać jakie znaczenie mają dla nas te wydarzenia i też to, co zrobił dla nas Pan Jezus.
Przygotował(a)(e)m dla was pewien rysunek. (osoba prowadząca pokazuje postać
arcykapłana, używając slajdu nr 29) Czy wiecie kogo przedstawia rysunek? Kto był tak ubrany?
(odpowiedzi dzieci) To arcykapłan. Arcykapłan był najwyższym dostojnikiem religijnym w dawnym
Izraelu. Był jedynym pośrednikiem miedzy Bogiem a ludźmi. Tylko on mógł wejść do świątyni do
Miejsca Świętego, by złożyć ofiarę i przeprosić Boga za popełnione przez lud izraelski grzechy. Nikt
inny nie mógł tego uczynić, tylko arcykapłan.
Jako szczególny człowiek, arcykapłan musiał się odpowiednio, wyjątkowo ubierać. Jak?
O tym zdecydował sam Pan Bóg. Czytamy o tym w 2 Mż 39, 1-31. (podczas omawiania stroju
arcykapłana, osoba prowadząca wskazuje na obrazku ten element stroju, o którym właśnie mówi
i pokazuje dzieciom odpowiedni napis) Arcykapłan najpierw ubierał TUNIKĘ (slajd 24), czyli białą
spodnią szatę. Na nią zakładał PŁASZCZ (slajd 24) – to szata w kolorze niebieskim, bez rękawów,
krótsza niż tunika. Dookoła jej dolnego brzegu przymocowane były małe złote dzwoneczki oraz
jabłuszka granatu, wykonane z błękitnej, fioletowej oraz czerwonej wełny. Na niebieski płaszcz
zakładał EFOD (slajd 25) – dziś moglibyśmy nazwać go kamizelką. Były to dwa kawałki materiału
połączone ze sobą dwoma złotymi naramiennikami. Jedna część przykrywała klatkę piersiową,
a druga plecy arcykapłana. Następnie arcykapłan zakładał PAS (slajd 25). Była to długa szarfa, którą
kilkakrotnie okręcano wokół bioder, później wiązano tak, by oba końce zwisały do brzegu tuniki.
Kolejnym elementem stroju arcykapłana był NAPIERŚNIK (slajd 29), czyli kawałek tkaniny,
na której było przyszyte 12 szlachetnych kamieni, oprawionych w złoto. Ich liczba symbolizowała
ilość plemion izraelskich. Arcykapłan ubierał też ZAWÓJ (slajd 27) – rodzaj turbanu – który
wykonany był z białej tkaniny. Na zawój zakładał DIADEM, czyli złotą tabliczkę, która była
przymocowana do zawoju za pomocą niebieskiej wstążki. Na jej powierzchni wyryty był napis:
„Poświęcony Panu”.
Podsumowanie:
Wiemy już kim był w Izraelu arcykapłan, jak wyglądał i jakie było jego zadanie. Przeczytajmy teraz
proszę kilka wierszy z Listu do Hebrajczyków 4,14-16.
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(informacja dla osoby prowadzącej: wyżej podany fragment, dla porównania, można również
przeczytać z przekładu: ”Nowy Testament współczesny przekład”, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne
Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1991, patrz str. nr 5)
Usłyszymy jeszcze o pewnym szczególnym arcykapłanie. Kim on będzie?
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, obrazki do omawianych historii znajdują się na stronach:
- kuszenie Jezusa - www.freebibleimages.org/illustrations/jesus-tempted/
- ukrzyżowanie Jezusa - www.freebibleimages.org/illustrations/jesus-crucified-dies/
Przebieg:
1. Jezus to arcykapłan – (wyznaczony fragment z listu do Hebrajczyków czyta osoba prowadząca)
Teraz też słyszeliśmy o pewnym arcykapłanie. Czy domyślacie się o kim była mowa? (odpowiedzi
dzieci) Zgadza się, tym arcykapłanem jest Jezus Chrystus. Czego mogliśmy się o Nim dowiedzieć?
(odpowiedzi dzieci) Dzięki temu, że Pan Jezus żył na ziemi, był doświadczony we wszystkim tak,
jak każdy z nas. Odczuwał głód, płakał nad grobem przyjaciela Łazarza, odczuwał strach, cieszył się
kiedy podeszły do Niego dzieci. On wie, co znaczy życie na ziemi, dlatego potrafi nas bardzo dobrze
zrozumieć, kiedy doświadczamy różnych sytuacji.
2. Jezus arcykapłan też był kuszony – podobnie jak my, Pan Jezus był kuszony. Pamiętacie tę
historię? Szatan kusił Go na pustyni, mówiąc: „Jeżeli jesteś Synem Bożym powiedz, aby te
kamienie stały się chlebem.” (Mt 4,3) Mimo głodu, który Pan Jezus odczuwał, nie dał się skusić.
Również w innych sytuacjach Pan Jezus mógł zmienić swoje zdanie. Pewnego dnia Piotr, jego
uczeń, namawiał Go, żeby nie szedł do Jerozolimy. Piotr bał się, że tam może stać się coś złego,
dlatego powiedział do swojego nauczyciela: „Miej litość nad sobą Panie! Nie przyjdzie to na
ciebie.”(Mt 16,22) Myślę, że Pan Jezus też bał się pójść do Jerozolimy. Mimo to i wtedy nie zmienił
swojego zdania. Nie zrobił tego też później, kiedy wisząc na krzyżu słyszał słowa ludzi: „Innych
ratował, niechże ratuje samego siebie, jeżeli jest Chrystusem, tym wybranym.” Również żołnierze
mówili wtedy: „Jeżeli Ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie.” (Łk 23,37) Na sam koniec,
tuż przed śmiercią, jeden z wiszących na krzyżu złoczyńców zawołał: „Czy nie jesteś Chrystusem?
Ratuj siebie i nas.” (Łk 23,39) W tych wszystkich sytuacjach Pan Jezus mógł posłuchać słów szatana
i innych ludzi. Mógł nie pójść do Jerozolimy, mógł zejść krzyża i uratować siebie samego. On
jednak nie zmienił zdania. Wykonał wszystko to, po co przyszedł na ziemię, bo tak bardzo pokochał
ludzi, każdego z nas i chciał nam dać przebaczenie i życie.
3. Jezus arcykapłan modlił się o nas do Boga – Pan Jezus, miał też wyjątkową, bliską relację
ze swoim Ojcem i dlatego rozmawiając z Nim, spędzał dużo czasu na modlitwie. Pan Jezus modlił
też się o nas. Prosił Boga, żeby troszczył się o wszystkich tych, którzy wierzą. On modlił się też
o tych ludzi, którzy Go nie znają i prosił, żeby mogli Go poznać: „Nie proszę, abyś ich wziął ze
świata, lecz byś ich zachował od złego. (…) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tych, którzy przez
ich słowo uwierzą we mnie.” (J 17, 15 i 20) Zobaczcie, jesteśmy tak ważni dla Pana Jezusa, że kiedy
był na ziemi, to modlił się o nas do swojego Ojca.
4. Jezus arcykapłan nie popełnił grzechu i złożył doskonałą ofiarę – Pan Jezus był kuszony, lecz
nie uległ pokusie. Nie popełnił też żadnego grzechu. Mówił o tym Piłat: „Cóż złego ten uczynił?
Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem.” (Łk 23,22) Jeden z ukrzyżowanych
z Jezusem złoczyńców wyznał: „My słusznie ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten nic złego nie
uczynił.” (Łk 23,41) Także setnik, dowódca plutonu egzekucyjnego, który stał pod krzyżem
powiedział: „Zaiste, człowiek ten był sprawiedliwy.” (Łk 23,47) Piotr, który był już dziś
wspomniany napisał o Panu Jezusie: „On grzechu nie popełnił” (1 P 2,22) Arcykapłani, którzy
służyli Bogu wśród ludu Izraelskiego, byli wyjątkowi. Na pewno dbali o to, by żyć najlepiej jak
tylko potrafili. Nie przestali być jednak ludźmi, którzy popełniali grzechy, jak każdy z nas. Pan
Jezus, jako arcykapłan, był doskonały. Nie popełnił nic złego, dlatego mógł wziąć na siebie nasze
winy, ponieść za nie karę na krzyżu i tym samym uratować nas od niej.
III. Zakończenie
Tak, jak arcykapłani byli bardzo ważni dla Izraelitów, tak i Pan Jezus chce być wyjątkowy dla
każdego z nas. Dziś nie mamy arcykapłanów, którzy składają ofiary i w naszym imieniu rozmawiają
z Bogiem. Mamy Pana Jezusa, z którym możemy rozmawiać o wszystkim, ponieważ rozumie nas
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w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Możemy Mu ufać, bo wiemy, że dzięki Niemu mamy
przebaczenie.
Dziś słowo „arcykapłan” w odniesieniu do Pana Jezusa pojawiało się bardzo często. Czy jest może
jakieś inne słowo, określające osobę, której możemy zaufać, z którą możemy rozmawiać na wszystkie
tematy, z którą lubimy spędzać czas? (odpowiedzi dzieci) Kiedy myślę o Panu Jezusie, jako
arcykapłanie, przychodzi mi na myśl słowo „przyjaciel”. On chce być blisko każdego z nas i chce też
być dla nas ważny. Jak dobrze jest mieć kogoś takiego, prawda?
1. Wiersz biblijny
„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski.”
(Hbr 4,16a)
(wizualizacja wiersza, patrz rys. nr 1)
Pomoce:
- na dużej kartce narysowany tron, a na nim napisane
słowa „DO TRONU ŁASKI.” oraz HBR 4,16a ,
- obrazki dwóch stóp ze słowami: „PRZYSTĄPMY
TEDY” i „Z UFNĄ ODWAGĄ”
(patrz załączniki na stronach nr 8 i 9)
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Proszę, przeczytajcie razem ze mną ten wiersz.
Dziękuję. Mam do was pytanie: czy w przeczytanym
wierszu, jest jakieś słowo, które jest dla was
niezrozumiałe? (odpowiedzi dzieci)
Spróbujmy więc teraz przyjrzeć się kolejno słowom,
żeby lepiej je zrozumieć:
Przystąpmy – czyli podejdźmy bliżej, przyłączmy się;
z ufną odwagą – śmiało, bez lęku;
do tronu łaski – czyli do łaskawego, kochającego Boga.

Rys. 1

Dzięki Panu Jezusowi nie potrzebujemy żadnego człowieka, który będzie pośrednikiem miedzy nami
a Bogiem. Przychodząc do Pana Jezusa, przychodzimy do samego Pana Boga. Kiedy z Nim
rozmawiamy, rozmawiamy z Bogiem. On nas zrozumie jak nikt inny i dlatego Jemu możemy ufać jak
najlepszemu przyjacielowi.
Żeby lepiej zapamiętać ten wiersz, powtórzcie go proszę razem ze mną. Teraz, gdy powtarzać
będziemy słowa: „Przystąpmy tedy ” – będziemy maszerować w miejscu. Przy słowach: „z ufną
odwagą” – podniesiemy ręce do góry, a powtarzając: „do tronu łaski” – usiądziemy na swoje miejsce.
(informacja dla osoby prowadzącej: w taki sposób wiersz powtarzamy kilkakrotnie, następnie można
poszczególne fragmenty wiersza zdjąć lub zakryć i próbować mówić z pamięci)
2. Prace plastyczne
A. Arcykapłan – propozycja dla dzieci z grupy młodszej
Pomoce: obrazek (patrz str. nr 10), kredki
Przebieg:
 rozdać dzieciom obrazek
 poprosić je o pokolorowanie
B. Coś o ARCYKAPŁANIE – propozycja dla dzieci z grupy starszej
Pomoce: kartka z napisanym słowem: „ARCYKAPŁAN”, długopis, cukierki
Przebieg:
 podzielić dzieci na grupy dwu-, trzyosobowe
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wytłumaczyć zadanie: grupy otrzymają kartkę z napisanym słowem „ARCYKAPŁAN”,
na niej zapisują wymyślone przez siebie pytania, dotyczące omawianego tematu, gdy pytania
będą już ułożone, grupy będą zadawać sobie nawzajem, ułożone pytania
rozdać kartki z zapisanym słowem, oraz długopisy
określić czas na pracę w grupach, np. 10 min
poprosić dzieci o zadawanie pytań przeciwnej drużynie (osoba prowadząca zapisuje w tym
czasie punkty zdobyte przez dzieci)
podsumowanie zdobytych wyników
rozdać dzieciom cukierki
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Nowe tłumaczenie
„Nowy Testament współczesny przekład”, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne,
Warszawa 1991

List do Hebrajczyków 4,14-16
14. Mając zatem tak wielkiego arcykapłana, Jezusa, trwajmy mocno w tej wierze.
15. Nasz arcykapłan dobrze zna nasze słabości, doświadczył bowiem na sobie wszystkiego, jak
my, prócz grzechu.
16. Przystąpmy więc z ufnością i odwagą do tronu łaskawego Boga; znajdziemy tam
przebaczenie i zawsze potrzebną łaskę.
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TUNIKA
PŁASZCZ POD EFOD
EFOD
PAS
NAPIERŚNIK
ZAWÓJ -TURBAN
DIADEM

7

8

9

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski.
Hbr 4,16a
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