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3. niedziela po Trójcy Świętej

Główna myśl: Pan Jezus jest ratownikiem
Tekst: 1 Tm 1,12-17 – dziękczynienie Pawła za łaskę Bożą nad nim
Dz 9,1-9 – nawrócenie Saula
Wiersz: „Do ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się.” Ps 22,6
Propozycja piosenki: „Mój Bóg wielki jest” [w:] śpiewniczek „Najpiękniejsze o Jezusie” wyd.
Augustana, str. 24.
Cele:




Dziecko rozumie, że Pan Jezus jest ratownikiem
Dziecko poznało historię o nawróceniu Saula
Dziecko zostało zachęcone, żeby dziękować za to, że Jezus chce być jego ratownikiem

I. Wstęp
Ratownik
Pomoce: pomarańczowa lub czerwona koszulka z napisem RATOWNIK, apteczka, czapka z daszkiem
z napisem RATOWNIK, koło ratunkowe
Przebieg:
(informacja dla osoby prowadzącej: można zaprezentować się dzieciom w przebraniu ratownika –
w koszulce, czapce z napisem „RATOWNIK”, z apteczką w rękach – i z jego perspektywy prowadzić
pogadankę z dziećmi: dzień dobry! Nazywam się… Mam nadzieję, że po moim stroju od razu
domyślacie się, kim jestem, gdzie można mnie spotkać i co robię. Tak, moim zadaniem jest ratowanie
ludzi, którzy np. zakrztuszą się wodą lub zaczną tonąć. Można mnie więc spotkać na basenie, nad
morzem albo nad jeziorem. Kiedy ja jestem na straży, to osoby zażywające kąpieli mogą czuć się
bezpiecznie. One wiedzą, że w niebezpieczeństwie ja popłynę, żeby je ratować)
Dzień dobry, witam wszystkich na dzisiejszej specjalnej szkółce. Dlaczego nazwała/em ją specjalną?
(odpowiedzi dzieci) Ponieważ dziś będziemy mówić o ratowaniu i ratownikach. Czy wiecie kto to jest
ratownik? (odpowiedzi dzieci) Ratownik to osoba, która udziela pomocy osobie, która tej pomocy
potrzebuje. Kto może potrzebować pomocy? (odpowiedzi dzieci) Może potrzebować osoba tonąca,
osoba, która się źle się poczuła, albo osoba, która została poszkodowana w wypadku samochodowym.
W jaki sposób ratownik może pomóc osobie potrzebującej pomocy? (odpowiedzi dzieci) Tak, kiedy
ktoś tonie, to on płynie najszybciej jak potrafi i chwyta tę osobę. Na brzegu, jeśli to konieczne,
wykonuje sztuczne oddychanie i wzywa też karetkę, żeby osoba poszkodowana jak najszybciej
znalazła się w szpitalu. Ratownicy są więc bardzo ważni, ponieważ nieraz ratują ludzi od śmierci.
Podsumowanie:
Dzisiaj poznamy wyjątkowego ratownika, który ocalił pewnego człowieka od wiecznej śmierci.
Posłuchajcie, proszę.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, mapa podróży Pawła, prezentacja historia: o nawróceniu Saula
(informacja dla osoby prowadzącej: mapę podróży Pawła można znaleźć na podanej stronie:
www.leksykony.interia.pl/mapka.html?sc=img.interia.pl/encyklopedia/nimg/pawel15_map.gif&o=Pod
r%F3%BFe%20%B6w.%20Paw%B3a
a
prezentację
do
tematu
można
przygotować
ze
slajdów
ze
strony:
www.freebibleimages.org/illustrations/paul-conversion/
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Przebieg:
1. Saul prześladowca – Saul był dobrze wykształconym mężczyzną, doskonale znał Boże prawo,
m.in. dziesięć przykazań i też inne zasady. Niestety, uważał on Pana Jezusa za bluźniercę i kłamcę.
Co więcej, Saul tak bardzo nienawidził również tych wszystkich ludzi, którzy nazywali siebie
uczniami Pana Jezusa, że postanowił się z nimi rozprawić. Od arcykapłana otrzymał listy, które
upoważniały go do aresztowania chrześcijan w Damaszku i doprowadzenia ich na sąd. Saul
wyruszył więc do Damaszku, gdzie miał zamiar aresztować zwolenników Pana Jezusa, czyli
chrześcijan.
2. Bóg powołuje Saula – gdy Saul był już blisko celu, nagle olśniła go wielka światłość. Upadł na
ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: „Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?” (Dz 9,4)
Saul przeraził się. Choć nikogo nie widział, to zapytał: „Kto ty jesteś, Panie? W odpowiedzi
usłyszał: „Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz; Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą
co masz czynić.” (Dz 9,5, 6)
3. Zmiana Saula – choć Saul nienawidził uczniów Pana Jezusa i miał ochotę ich zabić, to sam Pan
Jezus nie potępił go, lecz jako najdoskonalszy ratownik uratował go. Od czego? Pan Jezus uratował
Saula od życia bez Pana Boga. Wszyscy ci, który znają Pana Jezusa żyją nadzieją, że kiedyś
spotkają Go w niebie. Ci, którzy nie chcą Go znać, kiedyś usłyszą od Niego „nie znam was” (Mt
25,12) Pan Jezus uratował więc Saula od życia bez Pana Boga. Spotkanie z samym Panem Jezusem
tak bardzo zmieniło jego życie, że przestał prześladować naśladowców Pana Jezusa. Co więcej,
zmienił nawet swoje imię z Saula na Pawła. Paweł doświadczył więc miłości Pana Jezusa i od tego
momentu chciał się nią dzielić. Chciał mówić innym ludziom o tym, jak wspaniałym ratownikiem
jest Pan Jezus, że On przebacza grzechy i daje życie wieczne. Po tym niezwykłym spotkaniu, Paweł
udał się w liczne podróże, między innymi był Efezie, Filippi, Koryncie, Antiochii (osoba
prowadząca może pokazać wymienione miejsca na mapie), podczas, których opowiadał o Panu
Jezusie i o tym co On zrobił dla niego.
III. Zakończenie
Tak Paweł został uratowany przez wspaniałego ratownika – Pana Jezusa. On zmienił go i uratował
jego życie. Pan Jezus chce być także twoim ratownikiem. On chce ratować ciebie od grzechu, od
pokus i przede wszystkim od wiecznej kary za grzech. Dlatego wszyscy, którzy Jemu ufają mogą mieć
nadzieję, że kiedyś spotkają się z Nim w niebie. Pan Jezus jest także zawsze z nami, niezależnie od
tego, czy jesteśmy smutni, czy radośni. Oczywiście On nie ratuje nas w takim sensie, że kiedy
płaczemy, to zabiera w mgnieniu oka to, co nas przygnębia. On po prostu jest z nami i w każdej
sytuacji można wołać do Niego o pomoc. On na pewno będzie miał dla nas czas i wysłucha.
Propozycja zakończenia szkółki dla starszej grupy
To była znana historia o Saulu/Pawle. Na zakończenie chcę, żebyśmy przeczytali taki krótki życiorys,
waszym zadaniem będzie odgadnąć, o kim jest mowa. Proszę, posłuchajcie. (osoba prowadząca czyta
wyznaczony tekst z 1 Tm 1,12-17) Czy wiecie, jak nazywa się ten człowiek? (odpowiedzi dzieci) Ten
fragment mówi o naszym dzisiejszym bohaterze Saulu/Pawle. Na początku, jak pamiętacie był on
bluźniercą, prześladował chrześcijan. Jednak potem, dzięki Panu Jezusowi, dostał łaskę
i przebaczenie. Saul otrzymał ratunek, za który dziękuje, mówiąc: „Królowi wieków,
nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków.”
(1 Tm 1,17)
Pan Jezus chce być także twoim ratownikiem i za to możesz Mu, tak jak Paweł, dziękować.
1. Wiersz biblijny
„Do ciebie wołali i ratowałeś ich, Tobie zaufali i nie zawiedli się.” (Ps 22,6)
Pomoce: duże koło ratunkowe wycięte z papieru (szablon, patrz str.
nr 4).
Przygotowanie: na kole ratunkowym zapisać wiersz, następnie
należy je pociąć na części (patrz rys. obok)
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Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Dzisiaj mówiliśmy o tym, że Pan Jezus jest najlepszym ratownikiem, który chce nas chronić. Również
i wiersz, którego się nauczymy mówi o tym: „Do Ciebie (Jezusa) wołali i ratowałeś ich, Tobie (Panu
Jezusowi) zaufali i nie zawiedli się.” (w trakcie mówienia, osoba prowadząca układa
z przygotowanych fragmentów koło ratunkowe) Gdy wołamy do Pana Jezusa, możemy być pewni, że
On na słyszy i też wysłucha naszej modlitwy. Oczywiście nie zawsze jest tak, że On nas ratuje czy
pomaga w taki sposób, jaki oczekujemy. On ma swoje drogi działania. Jedno jest pewne, że
niezależnie od sytuacji On jest przy nas i będzie nas słuchał. Jeśli będziemy prosić o ratunek od
grzechu, On na pewno pomoże. Bo On umarł za grzechy każdego z nas na krzyżu, żebyśmy w Nim
mieli przebaczenie i żeby uratować nas od kary za grzech. Dlatego Pan Jezus jest najlepszym
ratownikiem, bo żaden inny ratownik-człowiek nie może nas tak ratować, jak On.
Proszę, przeczytajmy ten wiersz głośno.
(informacja dla osoby prowadzącej: przy kolejnych powtórzeniach zabieramy wybrane elementy koła
ratunkowego)
2. Prace plastyczne
A. Koło ratunkowe bez wiersza – propozycja dla grupy starszej
Pomoce: obrazek (załącznik patrz str. nr 5), kredki, nożyczki, kawałek sznurka lub wstążki, długopis
Przebieg:
 rozdać dzieciom skopiowany załącznik ze str. nr 5
i poprosić o je o jego pokolorowanie
 wyciąć koło ratunkowe i zapisać na nim
poznany wiersz,
 na koniec można przywiązać do koła sznurek lub wstążkę
(gotowa praca, patrz zdjęcie nr 1)
Zdjęcie nr 1

B. Koło ratunkowe z wierszem – propozycja dla grupy młodszej
Pomoce: obrazek (załącznik, patrz str. nr 6), kredki, nożyczki, kawałek sznurka lub wstążki
Przebieg:
 rozdać dzieciom skopiowany załącznik ze str. nr 6
 poprosić je o pokolorowanie w kole tych pól, które nie mają nadruku
 wyciąć koło ratunkowe
 na koniec przywiązać do koła sznurek lub wstążkę
(gotowa praca, patrz zdjęcie nr 2)

Zdjęcie nr 2
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