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Niedziela Wieczności

Główna myśl: Bądź gotowy
Tekst: Ewangelia Łukasza 12,42-48 – przypowieść o wiernym i niewiernym słudze
Wiersz: „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone.” Ewangelia Łukasza 12,35
Cele:



Dziecko poznało historię o wiernym i niewiernym słudze
Dziecko rozumie, że ma właściwie rozwijać otrzymane dary

I. Wstęp
Jak zostanie przyjęty?
Pomoce: Biblia, dwa zdjęcia lub rysunki – jedno przedstawiające króla, drugie złodzieja
Przebieg:
Witam wszystkich gorąco i od razu mam do was pytanie. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża do nas
ważna osoba, na przykład król. (osoba prowadząca pokazuje przygotowane zdjęcie/ rysunek króla)
Co się wtedy dzieje, co robią ludzie? Jak wy przygotowalibyście się do tego wydarzenia? (odpowiedzi
dzieci) Oczywiście, każdy chciałby króla zobaczyć, przywitać. Pewnie zadbalibyśmy o małe flagi
kraju, z którego król przyjeżdża, może kwiaty. Myślę, że przygotowania do uroczystego przyjęcia
dostojnego gościa rozpoczęłyby się już dużo wcześniej, przede wszystkim zadbano by o jego
bezpieczny pobyt.
Teraz chcę wam przedstawić jeszcze jedną postać i proszę, żebyście zastanowili się, czy dla tej osoby
też przygotowalibyście uroczyste przywitanie? Albo czy ona w ogóle chciałaby takie powitanie?
(osoba prowadząca pokazuje zdjęcie lub rysunek złodzieja) Co to za postać? (odpowiedzi dzieci) To
złodziej. Czy on cieszyłby się z królewskiego powitania? (odpowiedzi dzieci) Właśnie, złodziej działa
z zaskoczenia i w ukryciu. On nie chce takiego rozgłosu. Cieszy się, gdy nikt go nie widzi, nikt o nim
nie wie i spokojnie może w domu bez przeszkód buszować i zabierać cenne rzeczy. Wyobraźmy sobie,
co zrobiłby gospodarz, gdyby wiedział kiedy złodziej planuje „swoją wizytę” w jego domu?
(odpowiedzi dzieci) Nie witałby go z otwartymi rękami lecz byłby bardziej czujny i strzegł swojej
własności. Tak przygotowany czekałby na tego gościa.
Podsumowanie:
Za chwilę będziemy mówić właśnie o tym, żeby powinniśmy być zawsze czujni i gotowi. O tym
przypomina nam też dzisiejsza niedziela, nazwana Niedzielę Wieczności. Trzeba być gotowym, bo nie
wiadomo kiedy Pan przyjdzie. (w grupie młodszej wiersz z Ewangelii Łukasza 12,40 czyta osoba
prowadząca, natomiast w starszej grupie czyta ochotnik) I o tej gotowości, Pan Jezus mówi,
przedstawiając pewną historię.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, postacie z flanelografu do opowiadanej historii
Informacja: osoba prowadząca może wcielić się w postać bogatego człowieka, natomiast wybranym
sługą może być drugi opiekun, pomocnik
Przebieg:
1. Wybór odpowiedzialnego sługi – Bogaty człowiek postanowił na jakiś czas wyjechać, lecz nie
chciał zostawić swojego majątku bez nadzoru. Dlatego popatrzył na swoje sługi i wybrał jednego,
który był dobry, roztropny, wierny. Zrobił go odpowiedzialnym za pozostałych służących.
2. Co zrobi sługa? – po wyborze osoby, która będzie odpowiedzialna za cały majątek, pod jego
nieobecność pan wyjechał. Teraz wybrany sługa miał zająć się wszystkim. Popatrzmy jak w czasie
nieobecności właściciela sługa mógł się zachować. (informacja dla osoby prowadzącej: opisane są
dwie możliwości postępowania sługi)
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Pierwsza możliwość: - Został wybrany, ponieważ pan miał do niego zaufanie, dlatego troszczy się
o pozostałych ludzi, daje im jedzenie. Stara się wywiązać z powierzonego zadania jak najlepiej.
Chciał, aby pan był z niego zadowolony po swoim powrocie. I tak się stało. Za dobrze wykonaną
pracę otrzymał nagrodę. Pan powierzył mu cały swój majątek.
Lecz istnieje jeszcze inna możliwość, jak może postąpić wybrany sługa:
Druga możliwość: - wybrany sługa, czekając na powrót swego pana, pomyślał: „Pan mój wyjechał,
jakoś długo nie wraca, nie wiadomo kiedy przyjedzie. To teraz ja tu rządzę.” I co zrobił? Zaczął bić
sługi, w ogóle o nich nie dbał. Sam natomiast wystawnie ucztował. W końcu wrócił właściciel. Nikt
się go nie spodziewał. Co zobaczył? Odpowiedzialny za wszystko służący nie wypełniał
powierzonych mu zadań. Jak się skończyło dla osoby, która tak postępowała? Za niewierność i złe
postępowanie został ukarany.
III. Zakończenie
Pojawia się teraz ważne pytanie: Jak ja zarządzam Bożym Kapitałem? Jak zarządzam tym co
otrzymałem od Pana? Bycie Bożym pomocnikiem to przywilej. Jak z tego przywileju korzystam?
Każdy może wiele zrobić, bo otrzymał od Boga jakiś dar, talent. Jak wypełniam Boże polecenie? Czy
tak jak wierny i godny zaufania sługa? Czy może raczej jak sługa, który wolał bawić się, niż
pracować? Pan Bóg chce, byśmy byli zawsze gotowi i przygotowani na Jego przyjście.
To jakim sługą jestem? Wiele potrafilibyśmy zrobić, gdybyśmy tylko chcieli, gdyby nam zależało.
Czy jestem gotowy? Czy gdyby teraz przyszedł Jezus to zastałby nas czuwającymi i gotowymi, tak jak
ten nagrodzony za wierność sługa? Pan chce byśmy działali i byli zawsze gotowi na Jego przyjście.
Tak woła Pan: „To co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!” Mk 13,37. O tym mówi nam
dzisiejsza niedziela.
1. Wiersz biblijny
Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Ewangelia Łukasza 12,35
Pomoce: pasek, świeczka, Biblia na pasku długim papieru, zapisać słowa: „NIECH BIODRA WASZE
BĘDĄ PRZEPASANE”, te słowa przymocować do paska a na kolejnym, krótszym pasku papieru,
zapisać: „I ŚWIECE ZAPALONE” , te słowa przymocować do świeczki na kartce papieru zapisać:
EWANGELIA ŁUKASZA 12,35, tą kartkę przymocować do Biblii
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Kiedy zakładamy pasek? (odpowiedzi dzieci) Żeby spodnie dobrze się trzymały, żeby się dobrze
i wygodnie szło, żeby być gotowym. Kiedy zapalamy świeczkę? (odpowiedzi dzieci) Kiedy jest
ciemno, nie ma prądu.
Przepasany pas i zapalona świeca oznaczają gotowość.
Informacja dla osoby prowadzącej: Dzieci czytają kilka razy wiersz. Mogą uczyć się wiersza
pokazując go: biodra przepasane – pokazujemy rękami, że się przepasujemy; świece zapalone –
robimy taki ruch, jakbyśmy zapalali zapałkę, a potem świecę.
2. Prace plastyczne
A. Moja świeca – propozycja dla grupy młodszej
Pomoce: załącznik nr 1 (patrz załącznik: 2017_11_26_Niedziela_Wieczności_zalacznik_nr_1), kredki
Przebieg:
 rozdać załącznik nr 1 oraz kredki
 poprosić o pokolorowanie obrazka
Informacja: obrazek zamieszczony został za zgodą portalu św. Izydora
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B. Zapalona świeca
Pomoce: rolka po papierze toaletowym, kolorowy papier, klej, taśma klejąca, wiersz
Przebieg:
 rozdać każdemu rolkę po papierze toaletowym
 dać czerwony kolorowy papier, oraz klej, oraz kwadrat żółtej bibuły marszczonej, oraz
wydrukowany wiersz
 poprosić o oklejenie rolki czerwonym papierem, potem naklejenie wiersza
 następnie powiedzieć, by z żółtej bibuły zrobiono płomyk, który zostanie przyklejony u góry
oklejonej rolki
 tak powstała świeczka
Patrz zdjęcie pracy, załącznik: 2017_11_26_Niedziela_Wiecznosci_zalacznik_nr_2

C. Paskowa świeczka
Pomoce: dwa paski kolorowego, np. czerwonego papieru o szerokości 4 cm, klej, kawałek żółtego
papieru, nożyczki, mazak
Przebieg:
 rozdać każdemu po dwa paski czerwonego papieru oraz kawałek żółtego, nożyczki, mazak
i klej
 końce pasków skleić prostopadle do siebie
 następnie zaginać paski na przemian
 na końcu ponownie skleić paski
 z żółtego papieru wyciąć płomyk
 na nim napisać poznany wiersz
 płomyk przykleić na górę złożonych czerwone paski
Patrz zdjęcie pracy, załącznik: 2017_11_26_Niedziela_Wiecznosci_zalacznik_nr_3

Załączniki:
2017_11_26_Niedziela_Wiecznosci_zalacznik_nr_1
2017_11_26_Niedziela_Wiecznosci_zalacznik_nr_2
2017_11_26_Niedziela_Wiecznosci_zalacznik_nr_3
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