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3.Niedziela po Wielkanocy
Główna myśl: Patrz w Bożą stronę
Tekst: 2 List do Koryntian 4,16-18 – Przemijająca słabość i wieczna chwała
Księga Joba
Wiersz: „Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje.”
Psalm 25,15
Cele:
● Dziecko poznało historię Joba
● Dziecko zostało zachęcone, by patrzeć na Pana Boga
I. Wstęp
Kiedy jestem słaby …
Pomoce:Biblia, napis na dużej kartce papieru: PATRZ W BOŻĄ STRONĘ
Przebieg:
Witajcie na dzisiejszej szkółce. Jak zwykle bardzo się cieszę, że jesteście. Kiedy człowiek
czuje się słaby?(odpowiedzi dzieci) Gdy jest chory, gdy jest już starszy lub może gdy
spotkało go jakieś nieszczęście. Jak wygląda słaby człowiek? Czy umielibyście pokazać, jak
wygląda i zachowuje się słaby człowiek? Ale nie wszyscy, zaraz wybiorę ochotników. (osoba
prowadząca wybiera kilku ochotników, którzy pokazują jak wygląda słaby człowiek) Taki
człowiek, o którym mówiliśmy, a wy pokazaliście, często już nie ma sił, nic mu się nie chce.
Najchętniej to by tylko spał. Chcę, żebyśmy przeczytali trzy wiersze z 2 Listu do Koryntian
4,16-18 (w młodszej grupie czyta osoba prowadząca, natomiast w starszej czyta wybrana
osoba) Te wiersze mówią, by nie poddawać się, nie upadać, nie załamywać się, chociaż
czasem może wydawać się, że to ponad nasze siły, że już nie damy rady. Lecz właśnie
wtedy PATRZMY W BOŻĄ STRONĘ. Patrzmy na Jezusa, wtedy On pomoże.
Podsumowanie:
Chcę, żebyśmy dzisiaj posłuchali o człowieku, którego spotkały wielkie nieszczęścia, nawet
tragedie. Mogły one spowodować, że odwróciłby się od Pana Boga i oskarżył Go o
wszystkie spotykające go nieszczęścia, lecz tego nie zrobił. Nie odwrócił się od Pana Boga,
bo PATRZYŁ W BOŻĄ STRONĘ.
II. Szkółka
Pomoce:Biblia, obrazki z flanelografu, napis JOB
Informacja dla osoby prowadzącej: w grupie młodszej można przygotować zdjęcia owiec,
wołów, wielbłądów, osłów. W grupie starszej zapisane na kartce informacje o ilości
posiadanych zwierząt, czyli 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500 oślic
Przebieg:
1. Przedstawienie Joba – Nazywał się Job. Był on sprawiedliwym, uczciwym i bogatym
człowiekiem, kochał Pana Boga i postępował tak, by być Mu posłusznym. Miał 7 synów i 3

córki oraz liczną służbę. Był właścicielem 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par wołów, 500
oślic.(Job 1,1-3)(osoba prowadząca pokazuje przygotowane obrazki, zdjęcia, napisy)
2. Pan Bóg i szatan o Jobie – Pewnego dnia przed Bogiem zjawił się szatan. Szatan jest
wrogiem Pana Boga. „Skąd przychodzisz?” – zapytał go Pan Bóg. „Wędrowałem po ziemi.
Przemierzyłem ją wzdłuż i wszerz.” – odpowiedział szatan. „Spotkałeś podczas wędrówki
mojego wyjątkowego sługę, Joba?” – zapytał Bóg. (Job 1,7-8) „Oczywiście, że jest dobry, bo
mu to ułatwiasz.” – odpowiedział szatan – „Ma wszystko o czym mógłby marzyć: rodzinę,
dom, majątek. Lecz gdyby mu to odebrać, to na pewno od razu przestałby Cię kochać.
Stałby się taki jak każdy inny człowiek.” „Mylisz się, chcesz się przekonać?” – powiedział
Pan –„Możesz zabrać Jobowi wszystko co ma, ale jego samego nie wolno ci skrzywdzić.”
3. Atak szatana – Szatan zaczął więc szybko działać. Złodzieje porwali woły, oślice,
wielbłądy, które należały do Joba. Następnie szatan sprawił, że z nieba spadła błyskawica,
która zabiła wszystkie owce i sługi.(podczas opowiadania osoba prowadząca zdejmuje
odpowiednie obrazki, zdjęcia, napisy)
To jednak nie koniec nieszczęść, które spadły na Joba. Nagle zerwał się wielki wicher, który
uderzył i zwalił w dom, gdzie przebywały dzieci Joba. Dzieci zginęły. Gdy Job dowiedział się,
że stracił wszystko co miał: dzieci, czyli rodzinę, dom i majątek, zapłakał. Wcale nie złościł
się, nie wyzywał Pana, lecz rozdarł swój płaszcz i ogolił głowę, a potem padał na kolana, by
wielbić Boga: „Gdy przyszedłem na świat, nic nie miałem, dlatego z pustymi rękami stąd
odejdę. Pan dał mi wszystko,
co posiadam i Pan to odebrał. Niech będzie błogosławione imię Boga!” Job pozostał wierny
Panu, nie odwrócił się od Pana. Ale to nie koniec ciężkich doświadczeń. Przed Panem
znowu stanął szatan. „Jobowi nic już nie pozostało oprócz zdrowia. Lecz gdy tylko zachoruje
na pewno odwróci się od Ciebie.” – powiedział szatan. „Przekonajmy się” – odparł Bóg –
„Oto jest w twojej mocy. Możesz odebrać mu zdrowie, siły, ale nie wolno ci odebrać mu
życia.” Szatan sprawił, że ciało Joba pokryło się złośliwymi wrzodami od stóp do głowy.” (Job
2,6-8) Następnie wykorzystał do swego planu bliskie Jobowi osoby: żonę, która namawiała
go, by przeklął Boga (Job 2,9) oraz trzech przyjaciół, którzy słysząc co się dzieje, przyszli do
niego. Jeden powiedział, że może to, co go spotykało, to kara za jakiś straszny grzech. I gdy
go wyzna, to Pan przywróci mu zdrowie. Drugi przyjaciel natomiast stwierdził, że powodem
jest to, że nie jest w stanie przyznać się, do popełnionego grzechu. Od trzeciego przyjaciela
usłyszał, że może jego grzech jest tak olbrzymi, że Pan ześle jeszcze więcej cierpienia.
III. Zakończenie
Job mógł się złamać, odwrócić się od Pana. Jednak pomimo tego, co go spotkało, co mówili
jego żona i przyjaciele, on nie poddał się pokusom szatana. Pozostał wierny Bogu,
PATRZYŁ W BOŻĄ STRONĘ. Wiedział, że Pan będzie go wspierał i będzie z nim. Historia
Joba dobrze się skończyła. Po tych ciężkich doświadczeniach Pan sprawił, że stał się znowu
bogatym i szczęśliwym człowiekiem.
Czasem także na naszej drodze mogą pojawić się jakieś trudności, problemy, wtedy możesz
przypomnieć sobie słowa, które napisał apostoł Paweł, w 2 Liście do Koryntian 4,17.
Przeczytajmy je: „Nieznany chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej
chwały.”(osoba prowadząca lub ochotnik czytają wyznaczony wiersz) Kogo miał apostoł
Paweł na myśli pisząc przynosi „nam” chwałę? Odpowiedź znajdziemy w następnym
wierszu 2 Koryntian 4,18.(Przeczytać 2 Kor 4,18) Nam czyli tym, którzy patrzą w Bożą
stronę, a nie na to, co oferuje nam świat.

1. Wiersz biblijny
Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Psalm 25,15
Pomoce: sieć lub sznurek, wyznaczona z przodu sali droga, wiersz zapisany na trzech
kartach. Można zastąpić słowo OCZY oraz NOGI rysunkami.
Na pierwszej karcie zapisać: OCZY MOJE ZAWSZE PATRZĄ NA PANA
Na drugiej: BO ON WYSWOBADZA Z SIECI NOGI MOJE.
Na trzeciej zapisać: PSALM 25,15
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Poproszę teraz ochotnika, który przejdzie wyznaczony kawałek drogi.(osoba prowadząca
wybiera ochotnika i pokazuje mu trasę, jaką będzie musiał pokonać) Ochotnik został już
wybrany, teraz przejdzie wyznaczoną trasę. Czy było to trudne zadanie? (ochotnik
odpowiada) Było to bardzo proste. Zobaczmy teraz jak uda się naszemu ochotnikowi
pokonać tę samą drogę, gdy trochę mu to utrudnimy. Twoje nogi zostaną zaplątane w sieci.
(ochotnik pokonuje trasę) I jak teraz się szło? (osoba prowadząca pyta, ochotnik odpowiada)
Zgadza się, teraz było trudniej, twoje ruchy były ograniczone, trzeba było uważać, nie można
było iść tak szybko jak za pierwszym razem. Jednak gdy nasze nogi są wolne, nic je nie
krępuje, wtedy idzie się znacznie lepiej, szybciej i bezpieczniej. Wiersz, którego chcemy się
dzisiaj nauczyć mówi o tym, by patrzeć w kierunku osoby, która może uwolnić nogi
zaplatane w różne sieci, np. mogą to być sieci złości, kłamstwa. Tą osoba jest Pan Jezus. W
Jego stronę mamy patrzeć i do Niego iść.
Informacja dla osoby prowadzącej: wszyscy wiersz czytają razem. Następnie wybrane kartki
ze słowami wiersza zostają zakryte.
2. Prace plastyczne
A. Wiersz
Pomoce:załącznik nr 1 (patrz załącznik nr 1:
2018_04_22_3_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_1), kredki, nożyczki, klej
Informacja dla osoby prowadzącej: grupa młodsza może narysować w dobrym miejscu
wiersza
oko, nogi i sieć
Przebieg:
● rozdać każdej osobie załącznik nr 1, oraz kredki, nożyczki, klej
● poprosić by oczy, nogi, sieć każdy pokolorował i wyciął
● następnie należy przykleić gotowy obrazek w dobre miejsce w wierszu
Zdjęcia gotowych prac: 2018_04_22_3_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_2, oraz
2018_04_22_3_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_3

Załączniki:
2018_04_22_3_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_1
2018_04_22_3_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_2
2018_04_22_3_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_3

