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3.Niedziela po Trójcy Świętej

Główna myśl: Bóg jest światłem
Tekst: 1 J 1,5-2,6 –społeczność z Bogiem jest zerwaniem z grzechem
1 Królewska 12,25-13,10 -Jeroboam rozbija jedność religijną ludu izraelskiego.
Prorok z Judy
Wiersz: “Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.” 1 J 1,5b
Cele:
● Dziecko poznało historię o Jeroboamie
● Dziecko wie, że Pan Bóg jest światłością, która nie ma nic wspólnego z ciemnością

I. Wstęp
Zabawa w ciuciubabkę
Pomoce:Biblia, chustka, by zawiązać na oczach
Przebieg:
Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dzisiaj na początek zabawimy się
w pewną grę. Myślę, że wszyscy doskonale ją znacie, to ciuciubabka. Wybierzemy
ochotnika, który z zasłoniętymi oczami będzie musiał złapać kogoś z was, słysząc tylko
wasze wołanie: “złap mnie!” (osoba prowadząca wybiera ochotnika, któremu zawiązuje oczy)
Uwaga nasza ciuciubabka jest gotowa, więc możemy zacząć naszą zabawę. (ochotnik
z zasłoniętymi oczami szuka osób. Można ciuciubabkę po pewnym czasie wymienić, na
kolejną osobę)Naszą zabawę już kończymy. Mam pytanie do osób, które musiały szukać
z zasłoniętymi oczami: Czy było to łatwe zadanie? (odpowiedzi dzieci)Oczywiście było to
trudne, bo nie widziało się osób, które chciało się złapać. Nie widziało się też, czy nic nie stoi
na drodze, czy jest bezpiecznie. Chodzenie w ciemności jest trudne, a czasem może nawet
niebezpieczne. Nie ma to jak światło.
Podsumowanie:
Nie ma to jak światło, bo ono oświetla różne rzeczy. Światło ujawnia to, co jest ukryte
w ciemności. Światło ukazuje rzeczy takimi jakimi są naprawdę, wskazuje na błędy,
uchybienia, pozwala je naprawić. Dzisiaj poznamy historię, w której światło pokazało pewnej
osobie, błędy jakie popełnia. Zaraz się dowiemy, co z tą wiedzą zrobiła.
II. Szkółka
Pomoce:Biblia, mapa królestw Izraela i Judy, wybrane z falnelografu postacie do
opowiadanej historii
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Przebieg:
1. Królowie Izraela -Izraelici po wyjściu z niewoli egipskiej i dotarciu do ziemi, którą obiecał
im Pan Bóg, zapragnęli mieć króla, takiego, którego mogli zobaczyć. Pan Bóg zgodził się
i na króla Izraela został wybrany Sau. Kolejnym królem był Dawid, a potem jego syn
Salomon. Dla Izraelitów było jasne, że gdy król Salomon umrze, to królem zostanie jego syn
Rechabeam. Jednak Pan Bóg wybrał kogoś innego. Królem został Jeroboam. Kim był
Jeroboam? Był on urzędnikiem na dworze króla Salomona.
2. Podzielony Izrael -Wtedy nastąpił podział królestwa na Judę i Izrael. Królestwo Judy,
obejmowało 2 izraelskie plemiona, a królem został syn Salomona Rechabeam. Królestwo
Izrael tworzyło 10 plemion, natomiast królem został Jeroboam.
3. Zadania króla -Pan Bóg polecił Jeroboamowi, gdy zostanie już królem, aby nadal
okazywał Mu posłuszeństwo i chwałę. Jako król miał pomagać swoim poddanym
w okazywaniu szacunku Panu. Czy Jeroboam wypełniał polecenie Pana i był posłuszny?
Jako król miał dużo zajęć: musiał podejmować ważne decyzje, rozwiązywać spory. Miał też
pewien problem, otóż Pan kazał by oddawali Mu chwałę, lecz gdzie mają chwalić Pana
Boga, gdy świątynia do której zawsze chodzili, znajduje się w Jerozolimie, a to był już teren
królestwa Judy. (osoba prowadząca pokazuje na mapie)Jeroboam martwił się, że gdy ludzie
będą chodzić, aby w świątyni oddawać Panu chwałę, to może znowu będą chcieli, aby
należeć do Judy, by królem był Rechabeam.
3. Niepokój Jeroboama -Co robić? Spotkał się ze swoimi doradcami, prosząc ich o radę.
W końcu, by ludzie nie chodzili do świątyni do Jerozolimy, postanowił zrobić dwa złote
cielce. Gdy były już gotowe wezwał cały lud i powiedział, że skończyły się ich kłopoty z
długimi wędrówkami do Jerozolimy, by tam chwalić Pana. Nie muszą już tam chodzić, bo oto
wasi bogowie, wskazał na cielce.Potem rozkazał zawieźć jednego złotego cielca na południe
do Betelu, a drugiego na północ do Dan. Każdy mógł sobie wybrać jedno z tych miejsc,
by tam się modlić.
4. Pan Bóg wszystko wie -Gdy złote cielce były gotowe, król postanowił ogłosić święto,
takie jakie były w świątyni w Jerozolimie. Czy takiego posłuszeństwa Pan oczekiwał od króla
Jeroboama? Nie, Pan chciał, aby to Jemu lud oddawał cześć i modlił się do Niego, a nie do
złotych cielców, podobnie jak w czasach, gdy wyszli z Egiptu i mieli otrzymać od Pana
Przykazania, a zrobili sobie złotego cielca. Pan posłał więc do króla proroka, który
przypomniał mu o tym. Jeroboam stał obok zbudowanego cielcowi ołtarza i składał ofiary.
Nagle prorok wyszedł ze zgromadzonego tłumu i głośno zawołał: “Ołtarzu! Ołtarzu!” Dalej
powiedział o tym jak strasznej rzeczy się dopuścili oddając cześć złotemu cielcowi, zamiast
Bogu. Ludzie patrzyli na proroka, który jeszcze powiedział, że na znak, że są to słowa
samego Pana Boga ołtarz rozpadnie się na dwie części. Słuchając słów proroka Jeroboam
był coraz bardziej zły w końcu podniósł swoją rękę i zawołał: “Pochwycić go!” (1Krl 13,4)
Podniósł rękę wskazując na proroka i wtedy jego ręka uschła, nie mógł nią poruszyć, nie
mógł jej opuścić. Ołtarz tak jak powiedział prorok rozpadł się. Wtedy król zawołał: “Pomóż
mi! Proszę pomódl się do Pana, proś Go o pomoc, żeby uleczył moją rękę.” Prorok pomodli
się, a Pan sprawił, że ręka króla znowu stała się zdrowa. Co za radość, jednak to zdarzenie
nie sprawiło, że Jeroboam zmienił się. On nie wrócił na dobrą drogę, którą Pan mu
wskazywał, lecz nadal czynił to co złe.
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III. Zakończenie
Pan Bóg dobrze znał Jeroboama. Pan Bóg zna także ciebie i mnie. Jego Słowo jest
światłem, które wszystko oświetla. Przed Bogiem nie można się ukryć,
ani niczego nie da się schować. On wszystko wie.
On jest światłością i jako światłość oświetla wszystko, także brudne z powodu grzechów
serca.
1. Wiersz biblijny
Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. 1 J 1,5b
Pomoce:latarka, słowa wiersza: BÓG JEST ŚWIATŁOŚCIĄ -zapisać na żółtym papierze;
słowa: A NIE MA W NIM ŻADNEJ CIEMNOŚCI -zapisać na ciemnym papierze; 1 LIST JANA
1,5b -zapisać na trzeciej kartce
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Kiedy używamy latarki lub lampki? (osoba prowadząca zapala lampkę, odpowiedzi dzieci)
Latarka, lampka daje nam światło, oświeca na przykład drogę. Zazwyczaj używamy jej gdy
jest ciemno.
Chcę żebyśmy się dzisiaj nauczyli się pewnego wiersza, który także mówi o świetle.
O świetle, które jest wielkie i nigdy nie zgaśnie. Tym światłem jest Pan Bóg. W nim nie ma
żadnej ciemności. Przed Nim nie da się nic ukryć, On oświeca wszystko. Dlatego naszym
obowiązkiem jest zobaczyć nasz grzech, nasze winy, lęki,które są ciemne, czarne i oddać je
doskonałej światłości, którą jest Bóg.
Informacja dla osoby prowadzącej: podzielić dzieci na trzy zespoły. Każda drużyna będzie
czytała wyznaczoną część wiersza,
pierwsza czyta: BÓG JEST ŚWIATŁOŚCIĄ,
druga powtarza: A NIE MA W NIM ŻADNEJ CIEMNOŚCI.
trzecia drużyna mówi: 1 LIST JANA 1,5b
Po kilku powtórzeniach drużyny wymieniają się częścią wiersza, którą powtarzały.
2. Prace plastyczne
A. Lampion- Światło
Pomoce:czysty słoiczek, małe naklejki, mała świeczka (tealighty), poznany wiersz, klej
Informacja dla osoby prowadzącej: małe naklejki można zrobić ozdobnymi dziurkaczami, na
papierze samoprzylepnym
Przebieg:
● rozdać każdemu słoik, małe naklejki
● poprosić o ozdobienie słoika dostępnymi naklejkami
● na słoik nakleić poznany wiersz
● rozdać każdemu małe świeczki
● otrzymaną świeczkę włożyć do ozdobionego słoika
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