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1. niedziela po Trójcy Świętej

Główna myśl: Czego szukasz w Bożym Słowie?
Tekst: J 5,39-47 – świadectwo o Jezusie
Wiersz: „Naucz mnie Panie, drogi ustaw swoich.” Psalm 119,33 a
Cele:




Dziecko poznało historię uzdrowienia chorego przy sadzawce
Dziecko rozumie, że Biblia jest ważna w każdej sytuacji
Dziecko zostało zachęcone, by czytać Słowo Boże i prosić o jego właściwe zrozumienie

I. Wstęp
A. Ciepło – zimno – zabawa
Pomoce: wybrana rzecz (informacja dla osoby prowadzącej: w starszej grupie może to być jakaś
książka, w młodszej natomiast jakaś maskotka)
Przebieg:
Witam was bardzo serdecznie na dzisiejszej czerwcowej szkółce. Na początek mam do was pytanie.
Czego ostatnio szukaliście? Czy lubicie szukać? (odpowiedzi dzieci) My też dzisiaj czegoś będziemy
szukać. Pewnie znacie zabawę „CIEPŁO-ZIMNO”. Wybrane osoby, będą musiały znaleźć schowany
tutaj ten przedmiot (osoba prowadząca pokazuje przedmiot, który zostanie schowany. Będzie to
maskotka dla grupy młodszej, a książka dla starszej. Następnie wybiera 2 lub 3 ochotników) Teraz
ochotnicy muszą nas na chwilę opuścić, a my w tym czasie schowamy wybrany przedmiot. Po chwili
wrócicie i postaracie się go znaleźć, my będziemy wam podpowiadać, mówiąc CIEPŁO, gdy
będziecie blisko schowanego przedmiotu lub mówiąc ZIMNO, gdy się będziecie oddalać. Czy
wszystko jest jasne? Jeżeli tak, to zaczynamy.
Informacja dla osoby prowadzącej: wybrane osoby wychodzą, prowadzący chowa wskazaną rzecz,
następnie woła osoby, które będą jej szukać. Reszta podpowiada szukającym mówiąc CIEPŁO lub
ZIMNO.
Podsumowanie:
Poszło wam bardzo dobrze. Lecz chcę się was jeszcze zapytać, czy te nasze podpowiedzi to CIEPŁO,
ZIMNO pomogły wam, ułatwiły znaleźć ukrytą rzecz? (odpowiedzi dzieci) Właśnie, myślę, że
szybciej ją znaleźliście. My na dzisiejszej szkółce też powiemy o szukających ludziach. I dowiemy się,
czy znaleźli tę właściwą rzecz. Posłuchajcie proszę

II. Szkółka
Pomoce: Biblia, można stworzyć prezentację wykorzystując obrazki z podanej poniżej strony:
www.freebibleimages.org/photos/lumo-bethesda/
Informacja dla osoby prowadzącej: dla grupy młodszej przygotowane dwie buźki: uśmiechnięta
i smutna
Przebieg:
1. Uzdrowienie chorego w sabat – Przenieśmy się do Jerozolimy. Wyobraźmy sobie, że z tłumem
ludzi idziemy za Panem Jezusem. Doszliśmy do sadzawki Betezda. Przy niej leżało wielu ludzi
chorych, ślepych, takich, którzy nie mogli chodzić z powodu choroby. Po co oni tam byli? Otóż od
czasu do czasu zstępował do niej anioł i poruszał wodą. Kto pierwszy potem do niej wszedł,
odzyskiwał zdrowie. To tam Pan Jezus zobaczył leżącego, chorego od 38 lat człowieka. Uzdrowił
go, mówiąc: „Wstań, weź łoże swoje i chodź.” (J 5,8) I chory, który od tak długiego czasu nie
chodził, wstał od razu, zabrał swoje łoże i szedł. Wspaniałe, radosne wydarzenie.
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2. Niezadowolenie niektórych Żydów – lecz niestety, uzdrowienie spowodowało, że wielu ludzi,
którzy je widzieli, zawołali z oburzeniem i złością, że to co zrobił Pan Jezus było złe. Dlaczego? Bo
Pan Jezus uzdrowił chorego w sabat, a sabat był to dzień, w którym nie można było nic robić.
Dlatego uzdrowiony człowiek usłyszał „Dziś sabat, nie wolno ci nieść łoża.”(J 5,10) Dla tych ludzi
nie liczyło się to, że Pan Jezus pomógł choremu, potrzebującemu, lecz ważne było tylko to, że zrobił
to w sabat. W dzień, kiedy nie można tego robić i dlatego „starali się o to, aby, go zabić, bo łamał
sabat i nazywał Boga swoim Ojcem.” (J 5,18)
3. Pan Jezus wskazuje na Słowo Boże – Pan Jezus słysząc takie słowa, pokazał jak ważne
i prawdziwe jest zawsze Słowo Boże. Ono pokazuje kim jest Pan Jezus. To w Biblii czytamy
o tym, jaki jest Pan Jezus i o tym co zrobił dla człowieka. Czytamy, że Pan Jezus to jest ten
Obiecany Zbawiciel.( J 5,39) Lecz ludzie, którzy oskarżali Pana Jezusa chociaż uważali, że znali
Pismo, jednak nie rozumieli go. Nie zobaczyli tego najważniejszego w Jezusie –Zbawiciela.
Pan Jezus powiedział, że nie wystarczy tylko znać Boże Słowo, lecz trzeba je też dobrze poznawać
i rozumieć.
III. Zakończenie
Biblia ma także nam wskazywać na Jezusa, czytając Biblię, możemy Go poznawać. Możemy też
poznawać, co Pan Bóg przeznaczył dla nas. Możemy według niej żyć.
Pamiętajcie, że bardzo ważne jest czytanie Słowa Bożego. Lecz nie zapominaj o tym, aby prosić Pana
Boga, by pomógł ci zrozumieć Jego Słowo, które może nie zawsze jest dla ciebie łatwe.
Do Słowa Bożego możemy zajrzeć w każdej chwili. Tam możesz znaleźć słowa, które pomogą, gdy
jest ci smutno; na przykład, gdy stało się coś złego (pokazać smutna buźkę, a dzieci mogą same podać
jeszcze przykłady zdarzeń, gdy powodują, że są smutne) Lecz znajdziesz tam też słowa, które pomogą
ci podziękować, za to dobro, co cię spotkało (osoba prowadząca pokazuje uśmiechniętą buźkę,
a dzieci znowu mogą podać przykłady takich radosnych zdarzeń). Słuchajcie, Biblia to jest taka
wspaniała księga, do której w każdej chwili i każdej sytuacji możemy sięgać i z niej uczyć się.
1. Wiersz biblijny
Naucz mnie Panie, drogi ustaw swoich. Psalm 119,33 a
Pomoce: każde słowo wiersza zapisać na osobnych kartkach.
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Nasz dzisiejszy wiersz jest prośbą, wołaniem do Pana Boga, by pokazał to, czego chce dziś nauczyć
ciebie i mnie. Pan chce nauczyć nas swojego prawa, czyli tego, co Jemu się podoba. Oraz Jego drogi,
którą mamy za nim iść.
Informacja dla osoby prowadzącej: wszyscy zostają podzieleni na dwie grupy. Każda grupa będzie
powtarzała kolejno po jednym słowie wiersza. Czyli jedna grupa czyta: NAUCZ; druga grupa czyta:
MNIE; pierwsza czyta: PANIE; to druga czyta: DROGI; pierwsza powtarza: USTAW; druga
powtarza: SWOICH; pierwsza czyta: PSALM 119,33a
Przy drugim powtórzeniu grupy zmieniają się, grupa pierwsza czyta to, co czytała druga, a grupa
druga powtarza to, co czytała pierwsza. Dla utrudnienia można chować wybrane słowa wiersza
2. Prace plastyczne
A. Dziecko czytające Biblię – propozycja dla grupy młodszej, praca Moniki Mendroch
Pomoce: załącznik nr 1, kredki
Przebieg:
 rozdać załącznik nr 1 oraz kredki
 poprosić o pokolorowanie obrazka

2

B. Co daje mi Słowo Boże – propozycja dla grupy starszej
Pomoce: załącznik nr 2, kolorowy papier, różne wzory wycięte z ozdobnych dziurkaczy, twardsza
obwoluta na dokumenty, nożyczki, klej taśma klejąca
Przebieg:
 rozdać załącznik nr 2, oraz kolorowe kartki, klej
 poprosić o przyklejenie załącznika na kolorową kartkę
 na powstała kolorową ramkę, przykleić ozdobne wzory
 włożyć sklejone kartki do przygotowanej obwoluty, koszulki
 taśma klejącą skleić obwolutę, powstanie podkładka na biurko, tam znajdują się ważne
informacje, gdzie w Biblii znajdziemy dobre słowo na każdą sytuacje
patrz zdjęcie gotowej pracy (patrz załącznik : 2017_06_18_1_Niedziela_Po_Trójcy_Swiętej_zalacznik_nr_3)

Załączniki:
2017_06_18_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1
2017_06_18_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2
2017_06_18_1_Niedziela_Po_Trójcy_Swiętej_zalacznik_nr_3
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