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12.niedziela po Trójcy

Główna myśl: Boże obietnice
Tekst: Izajasz 29,17-24
1 Mojżeszowa 18 – zapowiedź narodzin Izaaka
Jozue 1, 3 – Przygotowanie do wkroczenia do Ziemi Obiecanej, Przejście przez Jordan
Izajasz 9,1-6 – Narodzenie i panowanie Księcia Pokoju
Ew. Łuksza 2,25-35 – Błogosławieństwo Symeona
Wiersz: „ (…) Cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.” List Pawła do Rzymian 4,21b
Cele:




Dziecko poznało różne historie, które mówiły o Bożych obietnicach
Dziecko wie, że Bóg zawsze dotrzymuje obietnic
Dziecko zostało zachęcone do tego, by dziękować Bogu, za to, że dotrzymuje danych obietnic

I. Wstęp
1. Obietnica
Pomoce:
Dla starszej grupy: kartka z zapisanymi 9 kreskami (czyli każda litera słowa OBIETNICA, to jedna
kreska) oraz pisak. Dzieci podają litery, jeżeli dana litera znajduje się w słowie, osoba prowadząca
wpisuje ją w dobre miejsce.
Przebieg:
Witam was bardzo serdecznie na pierwszej szkółce po wakacjach. Bardzo się cieszę, że was widzę.
Mam nadzieje, że dobrze spędziliście ten wolny, wakacyjny czas. Odpoczywaliście, lecz nie
zapomnieliście o codziennej rozmowie z Panem Bogiem.
Propozycja dla grupy młodszej:
Na dzisiejszej szkółce będziemy mówili o obietnicach. Czy wiecie co to jest obietnica? (odpowiedzi
dzieci) Zgadza się, obietnica to przyrzeczenie, że coś się zrobi. Czy ktoś wam już coś obiecał, np.:
Gdy będziecie grzeczni, to pojedziemy na lody? (informacja dla osoby prowadzącej: może podać inny
przykład) A może wy już komuś coś obiecaliście np. rodzicom, babci, siostrze, bratu, koleżance,
koledze? (odpowiedzi dzieci) Co to znaczy dotrzymać danego słowa? Czy wy dotrzymaliście danej
obietnicy? (odpowiedzi dzieci)
Propozycja dla grupy starszej:
Jak zwykle na początek mam dla was zadanie. Na tablicy pod zapisanymi kreskami zostało ukryte
hasło, waszym zadaniem jest odgadnąć. Należy podawać dowolne litery, jeżeli dana litera występuje
w haśle, wpiszę ją w odpowiednie miejsce.
Informacja dla osoby prowadzącej: ze starszymi należy odgadnąć ukryte pod narysowanymi kreskami
hasło, którym jest OBIETNICA (patrz pomoce)
Wyszło hasło: OBIETNICA. Czy wy wiecie co to obietnica? (odpowiedzi dzieci) Obietnica to
zapewnienie zrobienia, załatwienia lub dania komuś czegoś. Czy wy może komuś złożyliście już jakąś
obietnicę? (odpowiedzi dzieci) A czy dotrzymaliście jej?
Podsumowanie:
Są obietnice, które zostają spełnione. Lecz są i takie, których z różnych powodów nie spełnimy.
My dzisiaj będziemy mówić o spełnionych obietnicach. Spełnionych, bo dał je sam Pan Bóg. On
zawsze dotrzymuje słowa, bo Jego Słowo jest prawdą. Przypomnijmy sobie teraz kilka Bożych
obietnic.
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II. Szkółka
Pomoce: Biblia, można stworzyć prezentacje do omawianych Bożych obietnic wykorzystując wybrane
obrazki z podanych poniżej stron:
www.freebibleimages.org/illustrations/abraham-isaac/
www.freebibleimages.org/illustrations/moses-joshua/
www.freebibleimages.org/illustrations/simeon-anna/
www.freebibleimages.org/illustrations/ls-jesus-born/
Przebieg:
1. Obietnica dla Abrahama – Pamiętacie człowieka, który nazywał się Abraham? (odpowiedzi
dzieci) To właśnie jemu, w pewną gwieździstą noc Pan Bóg powiedział: „Spojrzyj ku niebu i policz
gwiazdy, jeśli możesz je policzyć! I rzekł do niego: Tak liczne będzie potomstwo twoje.” (1 Mż
15,5) Trudno było Abrahamowi w to uwierzyć, bo on i jego żona Sara byli już starszymi ludźmi,
lecz zaufał Panu. Po roku Boża obietnica spełniła się. Abrahamowi urodził się oczekiwany syn,
któremu dał na imię Izaak.
2. Obietnica dla Izraela – Kolejna Boża obietnica dotyczyła wielu ludzi, właściwie całego narodu
izraelskiego. Pan Bóg obiecał, że da im wspaniałą ziemię, „miodem i mlekiem płynącą”. Musieli na
jej spełnienie czekać długich 40 lat, wędrując przez pustynię. (informacja dla osoby prowadzącej:
można krótko powiedzieć o wędrówce narodu izraelskiego z Egiptu do Ziemi Obiecanej, o Bożej
opiece) W końcu dotarli do Ziemi Obiecanej i rzeki Jordan, którą dzięki Bożemu prowadzeniu
przekroczyli, a ziemie zdobyli.
3. Obietnica przyjścia Pana Jezusa – na spełnienie kolejnej Bożej obietnicy ludzie czekali jeszcze
dłużej. Pan Bóg dał ją Adamowi i Ewie, gdy zostali wypędzeni z raju, bo stali się nieposłuszni,
zrywając owoc z zakazanego drzewa. Już wtedy Pan Bóg obiecał im ratunek, którym miał być Pan
Jezus. O swojej obietnicy Pan Bóg wiele razy przypominał ludziom, którzy nie mogli się już
doczekać i myśleli, że może zapomniał o niej. Przeczytajmy Boże przypomnienie, o obietnicy,
w Księdze Izajasza 9 1-6 (w grupie młodszej czyta osoba prowadząca, a w starszej ochotnik) Lecz
w końcu ten długo oczekiwany, obiecany Zbawiciel przyszedł. Narodził się Jezus, Zbawiciel.
4. Obietnica dla Symeona – I popatrzmy jeszcze na jedną spełnioną obietnicę. Otrzymał ją Symeon.
Był to starszy, sprawiedliwy człowiek, któremu Pan Bóg powiedział, że nie umrze, dopóki nie
zobaczy Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Ta obietnica spełniła się w chwili, gdy Maria i Józef
przynieśli kilkudniowego Jezusa do świątyni, wtedy Symeon wziął dziecko na ręce i wielbił Boga,
mówiąc: „ Teraz puszczasz sługę swego, Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje
widziały zbawienie twoje.” (Łk 2,29)
III. Zakończenie
To było tylko kilka spełnionych obietnic, które dał Pan Bóg ludziom. Czy przypominacie sobie może
inne Boże obietnice? (dzieci mówią) Dziękuję bardzo. Te wszystkie obietnice, o których mówiliśmy
dał Pan Bóg i one już się spełniły. Teraz chcę, żebyśmy na koniec poznali jeszcze inną Bożą obietnicę.
Opisana została w Księdze Izajasza 29,17-24.
Informacja dla osoby prowadzącej:
W grupie młodszej osoba prowadząca krótko opowiada opisaną w Księdze Izajasza 29, 17-24
obietnicę. Jest to Boża obietnica przedstawiająca wspaniały i piękny świat stworzony przez Pana
Boga, a który człowiek zniszczył swoim nieposłuszeństwem. Lecz Pan Bóg obiecuje, że znowu kiedyś
tak będzie. Ta obietnica jeszcze się nie spełniła, ale z pewnością spełni się.
W grupie starszej ochotnicy czytają wyznaczony fragment z Księgi Izajasza 29,17-24. Następnie
zastanawiają się nad zawartą w tych wierszach obietnicą.
1. Wiersz biblijny
„ (…) Cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.” Rz 4,21b
Pomoce: wiersz zapisać na trzech kolorowych kartkach.
Na pierwszej zapisać: „COKOLWIEK ON OBIECAŁ”
Na drugiej: „MA MOC I UCZYNIĆ.”
Na trzeciej: LIST DO RZYMIAN 4,12b
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Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Przez całą dzisiejszą szkółkę mówiliśmy o obietnicach, które Bóg dawał różnym ludziom.
Pan Bóg zawsze dotrzymywał Swojego Słowa. Spełniał dane obietnice. I o tym mówi nasz wiersz
biblijny, którego się nauczymy.
„Cokolwiek On, Pan Bóg, obiecał ma moc i uczynić.” Słowa te zapisane są w Liście do Rzymian
4 rozdziale i 21 wierszu w drugiej części , dlatego jest zapisana litera „b”.
Informacja dla osoby prowadzącej: podzielić dzieci na dwie grupy. Jedna grupa będzie powtarzała
słowa wiersza: „COKOLWIEK ON OBIECAŁ”, druga grupa „MA MOC I UCZYNIĆ.” Wszyscy
powtarzają: LIST DO RZYMIAN 4,21 b
Po kilku powtórzeniach zmienić części wiersza, które powtarzały grupy. Teraz grupa druga powtarza:
„COKOLWIEK ON OBIECAŁ”, a pierwsza grupa mówi: „MA MOC I UCZYNIĆ”. Razem grupy
powtarzają, gdzie wiersz jest zapisany.
2. Prace plastyczne
A. Spełnione Boże obietnice – propozycja dla grupy młodszej
Pomoce: karta z bloku, kredki
Przebieg:
 rozdać kartki, kredki
 poprosić o narysowanie jednej z Bożych obietnic poznanych na szkółce

B. Składane obietnice – propozycja dla grupy starszej
Pomoce: szary papier z zapisanym wierszem „COKOLWIEK ON OBIECAŁ MA MOC
I UCZYNIĆ.” RZ 4,12b, kartki z bloku, kredki, farby
Przebieg:
 poprosić o to, by dzieci zastanowiły się i narysowały jakie obietnice mogą złożyć innym
 rozdać białe kartki, kredki, farby
 rysowanie na kartkach propozycji obietnic
 zawieszanie gotowych prac na szary papier
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