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17.Niedziela po Trójcy Świętej
Główna myśl: Pan Bóg powołuje
Tekst: Izajasz 49,1-6 -Sługa Pana światłością świata
Księga Malachiasza 1-3
Wiersz: “Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach
moich.” Psalm 139,3
Cele:
● Dziecko poznało historię Malachiasza
● Dziecko rozumie, że Pan Bóg nas doskonale zna i nas powołuje

I. Wstęp
A. Kim chcę być-propozycja dla grupy młodszej
Przebieg:
Witam was na dzisiejszej szkółce. Czy ktoś was już zapytał: Kim chcesz być, co chcesz
robić, gdy będziesz już duży? Co odpowiedzieliście? (odpowiedzi dzieci)Słyszę różne
propozycje, ktoś chce zostać lekarzem, biznesmenem, nauczycielem, policjantem. Powiem,
że w młodości chciałam/chciałem zostać …(osoba prowadząca mówi kim ona chciała być,
gdy była jeszcze dzieckiem i czy jej się to udało)
Podsumowanie:
To kim chcemy być gdy dorośniemy, to są nasze marzenia, plany, które nie zawsze się
spełniają, dlaczego? Czasem to my zmieniamy plany, a czasem Pan Bóg przygotował dla
nas zupełnie coś innego. Pan Bóg zna cię doskonale, ma specjalnie dla ciebie przygotowany
plan, zadanie. Dziś poznamy Malachiasza, dla którego Pan miał przygotowany taki właśnie
specjalny plan.
B. Specjalne zadanie-propozycja dla grupy starszej
Pomoce: Biblia, paski kartek, mazak, masa mocująca
Przebieg:
Informacja dla osoby prowadzącej: ze starszą grupą przeczytać wiersze z Księgi Izajasza
49,1-6, następnie dzieci same próbują dojść do tego, jakie zadanie otrzymał prorok, wnioski
zapisują na paskach i przymocowują do tablicy.
Witam was. Dzisiaj na początku przeczytamy kilka wierszy z Księgi Izajasza 49,1-6, gdzie
znajdziemy informację o pewnym otrzymanym zadaniu. Przeczytajmy, jakie to zadanie
(ochotnik czyta wyznaczone wiersze)Teraz spróbujemy na przygotowanych kartkach to
zadanie zapisać. ( uczestnicy zapisują wnioski, po przeczytaniu fragmentu)Dowiedzieliśmy
się, że chodzi o sługę, który został wybrany od poczęcia. Miał wzywać do poprawy Izrael.
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Podsumowanie:
Było to zadanie trudne. Jak mówić drugiej osobie, że źle robi, musi zmienić swoje
postępowanie, poprawić się. Kto lubi być krytykowany? Kto lubi słuchać uwag innych?
Chyba nikt, bo przecież sami najlepiej wszystko wiemy i robimy. Pan Bóg takiego sługę
jednak potrzebował. Wybrał do tego specjalnego zadania Malachiasza, którego dziś
poznamy. Ale zacznijmy od początku.
II. Szkółka
Pomoce:Biblia,
Informacja dla osoby prowadzącej: można stworzyć prezentację z wybranych slajdów
z podanej poniżej strony:
www.freebibleimages.org/photos/lumo-jerusalem/-zdjęcie Jerozolimy
www.freebibleimages.org/illustrations/israel-assyria/-droga Izrael-Babilonia (slajd 13)
Przebieg:
1. Naród izraelski w niewoli -Izraelici, wybrany przez Boga naród, obiecał Panu,
posłuszeństwo, lecz czy dotrzymali słowa? Nie, okazali nieposłuszeństwo Panu. Mam do
was pytanie: Co robią wasi rodzice, gdy jesteście im nieposłuszni? (odpowiedzi dzieci)
Wtedy, pewnie z ciężkim sercem muszą was ukarać. Tak samo Pan Bóg musiał ukarać
nieposłuszeństwo swojego ludu. Jaka to była kara? Otóż pozwolił, żeby inne narody
najechały na Izrael, podbiły go, burząc piękną stolicę Jerozolimę (osoba prowadząca może
pokazać zdjęcie Jerozolimy, wykorzystując zdjęcie ze strony:
www.freebibleimages.org/photos/lumo-jerusalem/)a lud uprowadzając do niewoli, aż do
Babilonii (pokazać mapę slajd 13)W tym obcym i dalekim kraju Izraelici przebywali wiele
długich lat. Aż w końcu nadszedł czas...
2. Powrót do Jerozolimy -aż nadszedł czas, gdy mogli wrócić do swojego kraju. Wracając
do domu Izraelici powinni pamiętać, że mają być uważni i posłuszni Panu, a co się dzieje?
Niestety, krótko pamiętali o tym, co spotkało ich za ich nieposłuszeństwo. Zapomnieli o tym,
jak bardzo nienawidzili mieszkania w obcym kraju.
3. Pan Bóg posyła Malachiasza -Wtedy Pan Bóg wybrał Malachiasza. Osobę, która miała
iść do Izraelitów i przekazać im słowa samego Pana Boga. Wiecie jakie pierwsze słowa
w imieniu Pana Boga powiedział: “Umiłowałem was” (Malachiasza 1,2) Pan Bóg powiedział,
że ich kocha i chce się o nich troszczyć. Izraelici mieli wątpliwości. Jak to: Pan Bóg
powiedział, że ich kocha, ale pozwolił na to, żeby przez tyle lat mieszkali daleko od domu, od
Izraela? Pan przez proroka przypomniał im, że to właśnie ich wybrał, a niewola babilońska
była Bożą karą za ich nieposłuszeństwo. Pan mówił: “Kocham was, jestem waszym Ojcem.
Ja jestem waszym Bogiem, który chce się o was troszczyć.”
4. Zadanie wybranego sługi -Malachiasz wzywał Izraelitów:
-do powrotu do prawdziwego, jedynego Pana.
-do oddawania chwały, tylko Panu Bogu, a nie jakimś wykonanym z kamienia, czy z drewna
bożkom.
-do tego, by byli Bogu posłuszni, to zostaną nagrodzeni
-wołał, że nieposłuszni zostaną ukarani
-wzywał kapłanów, by znowu stali się dobrymi przewodnikami, przestrzegali Bożych praw
Malachiasz wołał, by Izraelici wrócili do Pana, który ich mimo wszystko kocha.
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5. Malachiasz zapowiada przyjście Zbawiciela -Malachiasz zapowiadał ludowi, że Pan
Bóg ma dla nich, dla ludzi ważny plan. Zbliża się czas, gdy sam Bóg zamieszka pośród nich.
O czym to jest mował? Malachiasz zapowiadał przyjście na ziemię Zbawiciela, który
przyjdzie na ziemię i zamieszka pośród ludzi. Zbawiciel pokona zło, będzie jak ogień, który
wypali wszelką nieczystość, tak jak wytapia się ogniem nieczystości ze złota. Ci, którzy
zostaną wytopieni w Bożym ogniu, będą się radować, lecz pozostałych spotka kara.
III. Zakończenie
Czy o takim zadaniu myślał Malachiasz? Czy marzył o tym, by zwracać uwagę i upominać
innych, mówić o tym, że źle robią? Nie.
Pan Bóg ma plan dla każdego człowieka. Tak jak miał plan dla Malachiasza, by przekazywał
ludziom Boże słowa, upominał, wzywał do poprawy. Tak samo Pan ma swój plan dla
każdego z nas. Nie znaczy to, że teraz każdy musi robić to, co Malachiasz. Chodzić po
swojej miejscowości i mówić innym o karze jaka go czeka, jeśli nie zmieni swego złego
postępowania. Może Pan Bóg powołał cię do tego żebyś innym pomagał np; jako
pielęgniarka, policjant, strażak. Możesz być powołany, by wskazywać na Boże Słowo jako
ksiądz, czy katecheta, możesz też być dobrym i uprzejmym sprzedawcą, kierowcą,
mechanikiem, który swoim zachowaniem pokazywać, że dla ciebie Pan jest najważniejszy,
bo jesteś Bożym dzieckiem.
Pan Bóg ma plan dla każdego, najważniejsze jest to by być posłusznym Jemu, bez względu
na to co w przyszłości będziesz robić.
1. Wiersz biblijny
Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.
Psalm 139,3
Pomoce:na dużym (może być szary papier) narysowana droga, każde słowo wiersza
zapisane na mniejszej kartce, masa mocująca, kompas, GPS, mapa
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Popatrzcie proszę na położone na stoliku rzeczy. (osoba prowadząca pokazuje)Jest mapa,
kompas, GPS. Do czego służy każda z tych rzeczy? (odpowiedzi dzieci)Za ich pomocą
można wyznaczyć drogę, którą trzeba iść, by dojść do celu. Czy używaliście już którejś z
tych rzeczy? (odpowiedzi dzieci)Ja też, lecz wiecie może jednak zdarzyć się, że GPS
poprowadzi nas zupełnie gdzie indziej, albo na mapie nie jest zaznaczona droga, która
właśnie powstała. My dzisiaj poznamy wiersz, który mówi o tym, że jest Ktoś kto wskazuje
nam tą dobrą drogę, która prowadzi do celu. To Pan Bóg. On dobrze zna drogę, którą masz
iść, wie także o twoim odpoczynku. On doskonale zna twoje ścieżki. On po prostu wie
wszystko.
Informacja dla osoby prowadzącej: słowa wiersza przymocować na narysowaną drogę.
Wiersz powtarzają osoby, które wybierze osoba prowadząca, np: wszyscy, którzy urodzili się
we wrześniu, wszyscy, którzy mają ubrane coś zielonego, itp...
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2. Prace plastyczne
A. Ty znasz moją drogę
Pomoce:załącznik nr 1 (patrz załącznik
2018_09_23_17_Niedziela_Po_trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1)kredki
Przebieg:
● rozdać każdej osobie załącznik nr 1, oraz kredki
● poprosić o narysowanie w wyznaczonych kratkach odpowiedniego rysunku, który
uzupełni wiersz biblijny
B. Bóg jest moim numerem jeden
Pomoce:załącznik nr 2 (patrz załącznik:
2018_09_23_17_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2), nożyczki, klej, kredki
Przebieg:
●
●
●
●
●
●

rozdać każdemu załącznik nr 2, kredki, nożyczki
poprosić, o pokolorowanie ręki
wyciąć rękę, oraz pasek, który jest poniżej
zgiąć według dwóch linii przerywanych
przykleić zgięty pasek z tyłu pokolorowanej dłoni
gotową dłoń można założyć na swoją rękę

zdjęcia pracy (patrz załącznik nr 3 i 4:
2018_09_23_17_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3
2018_09_23_17_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4

Załączniki:
2018_09_23_17_Niedziela_Po_trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1
2018_09_23_17_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2
2018_09_23_17_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3
2018_09_23_17_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4
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