Konspekt szkółki niedzielnej

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

1. Niedziela Postu Invocavit
Wzywaj mnie!
Główna myśl: Pan Bóg jest święty
Tekst: 1 Krl 18, 20-39; Eliasz na górze Karmel
Wiersz przewodni z Księgi Izajasza 6,3:
„Święty, święty, święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego”.
Cele:
Dziecko wie, że Pan Bóg jest święty i co to znaczy.
Dziecko potraﬁ wymienić cechy charakteryzujące Boga.
Dziecko potraﬁ powiedzieć, co często staje się dla niego i dla innych ludzi ważniejsze od Boga.
I. Wstęp
1. Bóg jest święty
Pomoce:

Przygotowane papierowe, białe koło, napis BÓG, kartkę papieru, na którym narysujemy
mazakiem odcinek.

Przebieg:

Na kartce papieru rysujemy odcinek – pytamy dzieci, czy można w tym odcinku znaleźć,
gdzie jego początek, a gdzie koniec? (Dzieci odpowiadają, pokazują) Następnie przyczepiamy do
tablicy koło pytając dzieci: Czy można znaleźć w kole początek, albo koniec? Nie, bo koło nie ma
początku, ani końca.

Podsumowanie: Pan Bóg też nie ma początku ani końca, był zawsze /na przyczepione koło naklejamy
napis BÓG/. A skąd o tym wiemy? Z Biblii, w niej napisane jest w Psalmie 90,2
„Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest
o Boże.” Przekonali się o tym bohaterowie dzisiejszej historii.
2. Historia aptekarza (z „Na orlich skrzydłach”, str. 16)
Wielu ludzi uważa: – Jeśli Boga nikt nie stworzył, to Go nie ma. Bóg jednak istnieje, przekonał się o tym
pewien aptekarz, który zawsze mówił: – Nie ma Boga. Był raz pewien aptekarz, który mawiał: – Nie ma
Boga. Kiedyś w czasie nocnego dyżuru. Mała rączka dziecka zapukała do apteki. Dziewczynka o przerażonych oczach i twarzyczce zalanej łzami podała receptę dla ciężko chorej mamy. Aptekarz przygotował lekarstwo i wraz z receptą podał małej, która pędem pobiegła w ciemną noc do domu. Za chwilę aptekarz
przeżył coś strasznego. Spojrzał na butelkę, skąd wziął lekarstwo i zadrżał na całym ciele: pomylił się! Złe
lekarstwo zabije chorą, a on odpowiedzialny będzie za jej śmierć! Dziewczynki już nie było, a w jakim kierunku pobiegła, nie wiadomo. – Kto może mnie teraz uratować?... Chyba tylko bóg! – Błyskawiczna myśl
powaliła aptekarza na kolana. – Boże, jeśli jesteś, ratuj tę matkę i mnie! – zawołał głośno. Jeszcze był na
kolanach, gdy posłyszał znowu ciche pukanie dziecięcej ręki. Otwiera i patrzy… a oto ta sama dziewczynka, wstrząsana rozpaczliwym łkaniem, prosi o nowe lekarstwo, bo tamtą buteleczkę stłukła w drodze. Aptekarz przycisnął dziecko do serca i zawołał: – Boże dziękuję Ci, że jesteś, bo uratowałeś mnie i tę matkę.
Aptekarz uwierzył, że Bóg jest, że istnieje. O tym, że Bóg jest zawsze i działa przekonali się bohaterowie dzisiejszej historii.

II. Szkółka
1. Król Achab i Izraelici odchodzą od Boga – król i naród zaniedbują przykazania Boże, oddają cześć
Baalowi.
2. Bóg zsyła suszę – karą za nieposłuszeństwo jest susza, przestaje padać deszcz.
3. Pan Bóg posyła Eliasza do króla Achaba – Eliasz ma zakomunikować królowi , że Bóg chce zesłać deszcz.
4. Spotkanie Obadiasza z Eliaszem – prorok prosi ochmistrza królewskiego Obadiasza, by powiadomił
króla o jego przybyciu.
5. Spotkanie Achaba z Eliaszem – król obwinia Eliasza o suszę, a on odpowiada na zarzuty, proponuje, by
wszyscy prorocy Baala – 450, i prorocy bożka Aszer – 400, cały Izrael zgromadził się na Górze Karmel.
6. Góra Karmel – zostają zbudowane dwa ołtarze. Jeden dla Baala, drugi dla Pana Boga. Zostaje złożona
oﬁara na ołtarzu. Ten Bóg jest prawdziwy, który spuści ogień i spali oﬁarę. Cały dzień prorocy
wzywają swojego Boga, lecz daremnie, na próżno zadają sobie rany i nic. Lud czeka, a Baal milczy. Nie
było żadnej odpowiedzi. Teraz Eliasz na ołtarz zbudowany z 12 kamieni – tyle ile było plemion, kładzie
cielca, polewa go 3 razy 4 – ma wiadrami wody tak, że napełnił się rów wokół ołtarza, który wykopał
Eliasz. Potem Eliasz zaczął się z wiarą modlić. A jedynym prawdziwym Bogiem jest Pan, dlatego
odpowiedział na modlitwę Eliasza. Zesłał ogień, który strawił nie tylko oﬁarę, ale także drwa, kamienie,
ziemię, a wodę w rowie wysuszył.
7. Izraelici przypominają sobie, że jedynym prawdziwym Bogiem jest Pan – Izraelici, gdy to zobaczyli
padli na twarz, oddając chwałę Bogu
III. Zakończenie
Pan Bóg jest wszędzie, jest wielki, niezbadany, jedyny i prawdziwy, i chce mieszkać w sercu każdego człowieka – chce działać tam, gdzie jest wiara.
Zadanie dla dzieci starszych (dodatek):
wypisać na kartce alfabet, potem rozdać dzieciom podzielonym na grupy; zadanie polega na określeniu, jaki
jest Pan Bóg według liter alfabetu, np. C – cierpliwy, W – wielki, Ś – święty itd.
1. Wiersz biblijny
Ps 90,2: „Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest o Boże”.
Pomoc:

kartka papieru z zapisanym wersetem; słowa: „góry”, „ziemię”, „świat” narysowane

Przebieg:

cały wiersz czytamy kilka razy; potem powtarzamy go, stosując kilka utrudnień, mówiąc w jaki
sposób dzieci mają go powtarzać (np. stojąc na jednej nodze, podskakując itp.)

2. Prace plastyczne (do wyboru)
A. A zwycięzcą jest...
Pomysł z książki „Figle z gumką i ołówkiem 1”, wyd. Falco Kanon sp. z o. o., Warszawa 1997, str. 63 (poszczególne strony mogą być kopiowane i wykorzystywane w celach edukacyjnych po podaniu autora i wydawcy)
B. Ołtarz
Pomoce:
Przebieg:

kartka papieru, gazety, klej, nożyczki, kredki
na kartce rysujemy kamienny ołtarz i na nim dorysowujemy lub przyklejamy wycięte z gazety
rzeczy, które są dla nas ważniejsze niż Pan Bóg
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