Konspekt szkółki niedzielnej

opracowany na podstawie „Na skrzydłach orlich”, Maria Gawlas, wydano staraniem Komisji Wychowania
Chrześcijańskiego przy współudziale Wydawnictwa „Zwiastun”

6. Niedziela po Wielkanocy (Exaudi) Wysłuchaj

Główna myśl: Szatan cały czas działa
Tekst: Ewangelia Łukasza 4,16-30 – Jezus wzgardzony w Nazarecie
Wiersz przewodni Przypowieści Salomona 21,31b:
„Zwycięstwo zależy od Pana”
Cele:
Dziecko wie, jakim królem jest Jezus.
Dziecko wie, że może należeć do drużyny Jezusa.
Dziecko potraﬁ opowiedzieć o zwycięstwie Jezusa nad szatanem.
I. Wstęp
Historia wielkiego króla (na podst. książki „Na skrzydłach orlich 1”, Maria Gawlas, str. 105)
Pewien wielki król prowadził wojnę z nieprzyjacielem. Wojna była bardzo długa i ciężka. W pewnym momencie król musiał uciekać i to w przebraniu biednego wędrowca. Szukał schronienia. Był pewny, że otrzyma
miejsce na nocleg, przecież był w swoim kraju, pośród swoich poddanych. Zbliżył się do pewnej zagrody i poprosił o trochę jedzenia i miejsce na nocleg. Z zagrody usłyszał tylko wrzaski: „Co ty włóczęgo! Wynoś się!”
Zobaczył też zaciśnięte pięści. Dlaczego tak postąpili? Dlaczego nie pomogli swojemu królowi, odnieśli się do
niego z taką wrogością? Bo nie poznali go. Król więc odszedł. W końcu wojna się skończyła, a król odniósł
zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Znowu mądry król mógł zasiąść na tronie i rządzić swoim ludem. A co mogli
pomyśleć ludzie, którzy teraz rozpoznali w tym włóczędze, którego nie przyjęli, króla? Co się z nami teraz
stanie? Czy zostaniemy ukarani za to, że nie pomogliśmy królowi?
Tak było też w przypadku innego, wielkiego króla. Proszę, posłuchajcie
II. Przebieg lekcji
1. Chrystus przyjął postać człowieka – Co to za Król? Kim On jest, że ludzie nie tylko Go nie przyjęli, ale
przeszli na stronę wroga i stali się Jego nieprzyjaciółmi? To Jezus. Spotykamy Go w synagodze. Odwiedził
swoje rodzinne miasto Nazaret. Ludzie z Nazaretu zebrali się w synagodze na nabożeństwo, jednak cały
czas zadawali sobie pytanie: „Kim jest Jezus?”. Słyszeli o nim, że jego ręce sprawiają cuda: ślepi widzą,
chromi chodzą, trędowaci zostają uzdrowieni. Jego nauczanie przyciąga tłumy. Kim więc jest Jezus? A teraz
przebywa z nimi w synagodze i czyta w Piśmie Świętym proroctwo Izajasza o Mesjaszu, o Chrystusie, czyli
o sobie – Po to posłał Bóg swojego Syna na ziemię, aby zwiastował ubogim Dobrą Nowinę, by pocieszył
zasmuconych, by wypuścił jeńców na wolność, by opatrzył serca skruszone, aby obwieścić ludziom dzień
zwycięstwa Bożego nad nieprzyjacielem (Łk 4,18,19). Następnie Pan Jezus przemówił: „Dziś wypełniło
się to Pismo w uszach waszych” (Łk 4,21). A oni zrozumieli, co Jezus chce przez to powiedzieć, że to On
jest Mesjaszem.
2. Ludzie w Nazarecie – W synagodze była wielka cisza, a ludzie zastanawiali się kim jest Jezus. Czy rzeczywiście
jest Mesjaszem? Rozmyślają... a wtedy szatan wykorzystuje sytuację niepewności i podpowiada im: „Ten
Jezus Mesjaszem? Przecież to syn Marii i cieśli Józefa... Znacie go przecież od dziecka, znacie jego braci
i siostry. No nie, to tylko człowiek, a nie Bóg!” A czy nam szatan też czasem nie szepcze: Chcesz słuchać
Jezusa? Czy nam nie podpowiada, żeby nie wierzyć w Jezusa, bo inni mogą się z nas śmiać, albo zachęca
żeby z kogoś, kto chodzi na szkółki, modli się, trochę się pośmiać? Ludzie w Nazarecie nie uwierzyli

Jezusowi, natomiast posłuchali szatana, przeszli do obozu nieprzyjaciela. Wszyscy oburzyli się w gniewie,
ich pięści zacisnęły się. Wypędzają Jezusa z synagogi poza miasto na szczyt góry, z której chcą Go zepchnąć
i zabić. Kto dążył do tego, by zabić Jezusa? (dzieci odpowiadają) Tak, to był szatan. On posłużył się tymi
ludźmi, a oni biedni posłuchali go.
III. Zakończenie
W Biblii czytamy, że Pan Jezus przeszedł przez środek tłumu i oddalił się, a ludzie stali. Bóg okazał się mocniejszy od szatana. Plan szatana nie powiódł się. A kogo Ty chcesz słuchać? Do czyjej drużyny chcesz należeć? Do
drużyny Pana Jezusa czy szatana? Komu chcesz służyć?
1. Wiersz biblijny
Przypowieści Salomona 21,31b: „Zwycięstwo zależy od Pana”
Pomoc:

wiersz zapisany na papierze, zwinięty w rulon

Przebieg:

pokazujemy dzieciom zwinięty rulon z zapisanym wierszem; następnie powoli rozwijamy go odkrywając poszczególne słowa wiersza i ponownie zwijamy, powtarzamy tak kilka razy aż do momentu kiedy dzieci nauczą się wiersza na pamięć

2. Prace plastyczne
A. Książeczka bez słów – Dzieci wykonują swoją książeczkę bez słów, za pomocą której mogą innym opowiadać o tym, co Jezus zrobił dla ludzi.
Pomoce:

zielony, złoty, czerwony, czarny i biały papier samoprzylepny, nożyczki, linijka, ołówek

Przebieg:

z kolorowego papieru wycinamy prostokąty o wymiarach 6 cm na 4 cm, następnie sklejamy w odpowiedniej kolejności: zielony prostokąt to okładka, następnie czarny, potem czerwony, biały i na
końcu złoty.
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