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5. niedziela postu Judica

Główna myśl: Pan Bóg chce, byśmy byli posłuszni
Tekst: 1 Mż 22,1-13 – ofiarowanie Izaaka
Wiersz: „Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara.”1 Samuela 15,22a
Cele:




Dziecko poznało historię ofiarowania Izaaka
Dziecko wie, że Pan Bóg oczekuje od niego posłuszeństwa
Dziecko zostało zachęcone, by być posłusznym Bogu

I. Wstęp
Obietnica
Pomoce: kawałek gumy do odzieży
Przebieg:
Witam was w piątą niedzielę postu na naszej szkółce. Co to jest obietnica? (odpowiedzi dzieci)
Obietnica to zapewnienie zrobienia, dania czegoś. Czy ktoś wam już coś obiecał? (odpowiedzi dzieci)
Czy musieliście na spełnienie tej obietnicy długo czekać? (osoba prowadząca może powiedzieć
o swoich przeżyciach związanych z oczekiwaniem na spełnienie obietnicy) Pewnie dłużyło się wam?
Gdy czekamy na to, co zostało nam obiecane, czas wtedy tak strasznie się ciągnie, jak guma.(osoba
prowadząca może pokazać gumę, którą rozciąga) Płynie strasznie wolno. My już chcielibyśmy to
mieć, czy pojechać tam, gdzie nam obiecano.
Podsumowanie:
I tak było też z jednym człowiekiem, który czekał na spełnienie obietnicy, którą otrzymał. Czekał
i czekał i czekał… Niejeden z nas pewnie straciłby już cierpliwość albo stwierdziłby, że ta obietnica
została zapomniana. A jednak obietnica się spełniła. Tą obietnicą był syn. To Abrahamowi urodził się
obiecany przez Boga syn Izaak. Długo musiał na niego czekać, ale nie musiał wątpić, bo przecież
słowa Pana Boga są prawdziwe.
Abraham i jego żona Sara byli bardzo szczęśliwi. Izaak był cenny, tyle lat na niego czekali.

II. Szkółka
Pomoce: Biblia, obrazki: ognia, drewna, kamieni
Informacja dla osoby prowadzącej, propozycje do wykorzystania:
- można podczas opowiadania, używając przygotowanych rzeczy, przedstawiać to, co robił Abraham,
czyli niósł ogień, z kamieni buduje ołtarz, kładzie na ołtarzu drewno
- można stworzyć prezentację wykorzystując obrazki ze strony:
www.freebibleimages.org/illustrations/abraham-isaac/
Przebieg:
1. Boża próba – Gdy długo oczekiwany syn Izaak już podrósł, Pan Bóg przemówił do Abrahama:
„Abrahamie! (…) Weź swojego syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz i udaj się
do kraju Moria i złóż go tam w ofierze.”(1 Mż 22,3) Słyszeliście co Pan powiedział o Izaaku?
(odpowiedzi dzieci) Izaak jedyny, ukochany syn Abrahama. Zastanówmy się: Co mógł pomyśleć
Abraham, gdy usłyszał, że ma swojego syna, na którego tak długo czekał, złożyć w ofierze? (dzieci
mogą podać swoje pomysły) Oczywiście mógł pomyśleć: Jak to, przecież to mój obiecany syn? Jak
mogę złożyć go w ofierze? Lecz o niczym takim w Biblii nie czytamy.
2. Abraham posłuszny woli Bożej – Abraham był jednak posłuszny Panu Bogu. Nawet w takiej
trudnej sytuacji, gdy wcale nie rozumiał Bożego polecenia, że ma złożyć w ofierze swego syna. Na
pewno był zrozpaczony, jednak wykonał to zadanie. Wcześnie rano wstał, załadował na osiołka
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drewno, które potrzebne było do złożenia ofiary. Zabrał ze sobą syna i dwóch służących. Wyruszyli
do miejsca, które Pan Bóg wskazał. Gdy dotarli do podnóża góry, zostawił służących i osła, a razem
z synem udał się na górę. Może pod górę szli wolno niosąc zabrane drewno. W pewnym momencie
syn zadał ojcu pytanie: „Ojcze mój! (…) Oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię, które złożymy
w ofierze?”(1 Mż 22,7) Abraham z ciężkim i smutnym sercem odpowiedział: „Pan Bóg upatrzy sobie
jagnię na całopalenie, synu mój.” (1 Mż 22,8)
Gdy dotarli na miejsce, Abraham zbudował ołtarz, ułożył drewno, potem związał swojego syna,
położył na ołtarzu. To Izaak miał być ofiarą. Abraham podniósł do góry nóż i już chciał ugodzić nim
syna. Lecz w tym momencie usłyszał głos: „Abrahamie! Abrahamie! Nie podnoś ręki na chłopca i nie
czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna
swego.”(1 Mż 22,12) Jak bardzo musiał być szczęśliwy Abraham słysząc te słowa.
III. Zakończenie
Pan Bóg wiedział już, że Abraham jest Mu posłuszny.
Pan Bóg także od nas oczekuje posłuszeństwa, np. w niedzielę rano, gdy jest szkółka. Pan Bóg
oczekuje od ciebie, że będziesz w niej uczestniczył, bo czasem zdarza się, że nam się nie chce,
chcemy sobie dłużej pospać, obejrzeć jakiś film, czy pograć na komputerze. Lecz czy to jest
posłuszeństwo? Czy tego oczekuje od nas Pan? Nie!
Bądźmy posłuszni Bogu, bo On jest naszym niebieskim Ojcem i pragnie zawsze naszego dobra. On
posłał Swojego Syna, by umarł za nasze grzechy, zamiast nas, tak samo jak ten baranek, który był
ofiarowany zamiast Izaaka. On poniósł karę za każdego.
1. Wiersz biblijny
Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. 1 Samuela 15,22a
Pomoce: słowa wiersza zapisać na narysowanych kamieniach, z których będzie budowany ołtarz.
Na czerwonej kresce zapisać 1 Samuela 15,22a
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Dzisiejsza nasza szkółka mówiła o posłuszeństwie. Tak samo jak wiersz, którego się zaraz nauczymy.
Pan Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa. Dla Niego ważniejsze jest, że jesteśmy Mu posłuszni, niż to,
że będziemy Jemu składać ofiarę.
Informacja dla osoby prowadzącej: podczas powtarzania wiersza zdejmować przymocowane kamienie
ze słowami wiersza
2. Prace plastyczne
A. Ofiara – propozycja dla grupy młodszej
Pomoce: załącznik 1 (patrz załącznik: 2017_04_02_5_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_1), kredki,
plastelina
(rysunek zamieszczony za zgodą portalu św. Izydora, www.isidorus.net)
Przebieg:
 rozdać załącznik 1, kredki lub plastelinę
 poprosić o pokolorowanie lub wyklejenie rysunku

B. Posłuszeństwo – propozycja dla grupy starszej
Pomoce: załącznik 2 (patrz załącznik: 2017_04_02_5_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_2), mazak,
Przebieg:
 podzielić wszystkich na grupy 2/3 osobowe
 rozdać załącznik nr 2 oraz mazak
 poprosić o wpisanie na cegłach ołtarza słowa POSŁUSZEŃSTWO
 na ołtarzu należy zapisać to, w jak mogą okazywać posłuszeństwo
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na koniec grupy przedstawiają swoje pomysły

Załączniki:
2017_04_02_5_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_1
2017_04_02_5_Niedziela_Postu_zalacznik_nr_2
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