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Przedostatnia niedziela roku kościelnego

Główna myśl: Bądź wierny
Tekst: Objawienie Jana 2,8-11 -List do zboru w Smyrnie
Wiersz: “...Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.” Objawienie Jana 2,10c
Cele:
● Dziecko poznało historię zboru w Smyrnie
● Dziecko rozumie, że również współcześnie można być prześladowanym za wiarę
● Dziecko zostało zachęcone, aby być wiernym

I. Wstęp
1. Historia Julki -propozycja dla grupy młodszej
“Słoń w garażu” [z] książki “Bóg i ja jesteśmy przyjaciółmi” Kari Vinje, wyd. Zwiastun,
Warszawa 1990, s. 27-30
Przebieg:
Dzień dobry. Dzisiaj na początek chcę wam opowiedzieć krótką historię o dziewczynce,
która miała na imię Julka. Posłuchajcie proszę.
“Julka chodziła wokół domu bez celu. Nudziło jej się okropnie. Nie mogła bawić się
z przyjaciółką Emilką. Do Emilki przyjechali goście.Ciocia, wujek, kuzynka i dwaj kuzyni.(...)
Kiedy Emilka miała takich gości, to nie chciała bawić się z Julką. Wtedy bawiała się
wyłacznie z kuzynką. Emilka miała też starszego brata, który miał na imię Antoni. Był on
całkiem miłym chłopcem, gdy jednak kuzyni przyjeżdżali do niego, wtedy Antoni zmieniał się
nie do poznania. Robił same głupie rzeczy. O właśnie idzie do domu Julii. Wszedł na
schody, wyciągnął palec wskazujący i przycisnął dzwonek. Ping-palng. (...) Antoni dyszał
ciężko, wszystko wskazywało na to, że biegł całą drogę z jakąś ważną wiadomością.
-Chodź szybko! -wykrztusił -Odkryliśmy słonia w garażu pana Michalsena. Jest tak ogromny,
że uwiązł w drzwiach i nie może wyjść na zewnątrz! Pan Michalsen zadzwonił na policję i do
straży, chyba już jadą! Cześć! Muszę lecieć, by zawiadomić innych!
Julia nie miała chwili czasu do stracenia. Ruszyła biegiem w samych tylko kapciach i bez
kurtki, a wszystko po to, by zobaczyć słonia, który uwiązł w drzwiach garażu. Lecz gdy
dobiegła wreszcie zdyszana i zziajana na miejsce, to nie zobaczyła tam żadnego słonia.
Stała za to gromada dzieciarni śmiejąc się głośno i żartując z jej rozczarowanej miny.
Wszyscy śmiali się z niej, a najgłośniej Antoni. Powiedział też, że Julia może złapać słonia
za trąbę i wypożyczyć go do domu. Może go sobie nawet zabrać na zawsze. Na koniec
dodał, że wszyscy, których imię zaczyna się od litery J, są głuptasami. (...)
Julia stała w milczeniu, bo właściwie nie wiedziała co ma powiedzieć.(...)”
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Podsumowanie:
Czy to jest miłe, gdy ktoś się z kogoś wyśmiewa, komuś dokucza? (odpowiedzi dzieci) N
 ie,
to nie jest przyjemnie, mogła się o tym przekonać Julka. Może już z was już się
wyśmiewano, robiono sobie żarty. O tym, że może tak się zdarzyć, powiedział sam Pan
Jezus. Mówił, że osoby, które w Niego wierzą, kochają Go, mogą się z takim zachowaniem
spotkać. Posłuchajcie dwóch historii, które o tym mówią.
2. Prześladowanie -propozycja dla grupy starszej
Pomoce:Biblia, kartki z literami: P, R,Z,E,Ś,L, A, D,O,W,A,N,I,E
Informacja dla osoby prowadzącej: kartki z literami przymocować w różnej kolejności do
tablicy
Przebieg:
Witam was gorąco. Cieszę, że jesteście. Na tablicy przymocowane są litery, waszym
zadaniem będzie ułożyć z nich wyraz. Pierwszą literą jest litera P, kolejne litery spróbujcie
dobrze podać, by utworzyć poszukiwany wyraz. Uwaga próbujemy. (dzieci podają swoje
propozycje. Jeżeli okaże się że jest to trudne zadanie osoba prowadząca pokazuje jaka jest
ostatnia litera wyrazu) Poszukiwany wyraz to PRZEŚLADOWANIE. Słyszeliście już to
słowo? Wiecie co ono znaczy?(odpowiedzi dzieci)Prześladować to znaczy dręczyć kogoś,
torturować, uciskać, znęcać się nad drugą osobą, niszczyć, wyśmiewać się. Czy spotkaliście
się już z tym, że ktoś was wyśmiewał, dokuczał, czy robił wam na przekór? (odpowiedzi
dzieci)Niestety, tak się zdarza. Nic nikomu złego nie zrobiliśmy, a nawet chcieliśmy pomóc,
a spotykamy się z wyśmianiem, niszczeniem.
Podsumowanie:
Jest to przykre i smutne, lecz taki trudny temat będzie nam dzisiaj towarzyszyłł. O nim mówił
także Pan Jezus. Mówił o tym, że osoby które w Niego wierzą mogą się spotkać
z uciskaniem, znęcaniem. Jednak kto wierzy w Jezusa, w to, że On umarł dla człowieka
i zmartwychwstał, ten jest bogaty i nie musi się bać żadnego prześladowania, które mogą go
spotkać. Posłuchajcie proszę.
II. Szkółka
Pomoce:Biblia, historia hindusa Sohan “Wolny w więzieniu” [w] Open Doors W służbie
prześladowanym chrześcijanom” 08/10, str 05
Informacja dla osoby prowadzącej: można z podanej poniżej strony wykorzystać slajd
pokazujący gdzie na mapie jest Smyrna
www.freebibleimages.org/illustrations/seven-churches-maps/
Przebieg:
1. Prześladowania zboru w Smyrnie -Przenieśmy się do miasta, które nazywa się Smyrna
(osoba prowadząca pokazuje slajd z mapą) Było to miasto portowe, położone ok. 70 km na
północ od Efezu. W mieście tym był zbór. Zbór, czyli ludzie, którzy spotykali się, by słuchać,
uczyć się i poznawać to, co zrobił dla ludzi Pan Jezus. To właśnie o nich czytamy w ostatniej
księdze Biblii.
( Informacja dla osoby prowadzącej: W grupie starszej osoba prowadząca może zapytać
o ostatnią księgę Biblii )
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Ta księga, to Objawienie Jana. W księdze tej został opisany zbór w Smyrnie. Powiedziano
o nim, że jest najbiedniejszy. Lecz to wcale nie chodziło o to, że nie mieli pieniędzy, albo nie
mieli się w co ubrać, czy nie mieli co jeść. Lecz chodziło o to, że byli najbardziej
doświadczeni, atakowani, prześladowani, przez nieprzyjaciół. Jeżeli ktoś tam chciał żyć
zgodnie z nauką Pana Jezusa, musiał liczyć się z tym, że będzie mu zabrane wszystko co
posiada. Nie tylko majątek, lecz nawet życie. Lecz ludzie w Smyrnie, mimo tych trudności,
wiedzieli, że są bogaci. Dlaczego? Bo sam Pan Jezus powiedział do nich:: “tyś bogaty”
(Obj 2,9a). Jak to bogaci? Tacy byli mimo ucisków i ubóstwa. Byli bogaci, bo znali Jezusa,
wierzyli w Niego. Prowadził ich zmartwychwstały, zwycięski Pan Jezus.
To działo się w zborze w Smyrnie, wiele, wiele lat temu. Lecz...
2. Prześladowania w dzisiejszych czasach -Czy w dzisiejszych czasach, też można być
prześladowanym za to, że wierzy się w Jezusa Chrystusa? Czy można być torturowanym za
to, że Pan Bóg dla kogoś jest najważniejszym i jedynym Bogiem? Można. Posłuchajcie
jednej z wielu historii, które opisują jak dręczeni są dzisiaj ludzie, dla których Jezus stał się
Panem i Królem. Historie te opisane są w specjalnej gazetce “OPEN DOORS W służbie
prześladowanym chrześcijanom” Poznajmy co przydarzyło się Sohanowi.
Sohan mieszkał w Indiach. Gdy stał się chrześcijaninem, bo uwierzył, że Pan Jezus bardzo
go kocha i umarł za niego na krzyżu. Zaczął o tej wspaniałej, dobrej Nowinie mówić
napotkanym ludziom. Nie wszystkim jednak to się podobało. Pewnego razu idąc ze swoim
przyjacielem został zaatakowany przez ludzi, którym nie podobało się to, co robi, to o Kim
mówił. Otoczono ich, a następnie obrażano i zmuszano do leżenia na ziemi. Mieszkańcy
wioski zaczęli ich kopać i bić. Robili to tylko za to, że Sohan i jego przyjaciel wierzyli
w jedynego Boga. Domagali się, by wrócili do oddawania czci bogom hinduskim, w którym
oni sami wierzą. Gdy odmówili, kopali ich i bili jeszcze godzinę, krzyczeli, a potem zostali
aresztowani. Sohan bał się, bo nie wiedział co z nimi będzie, lecz modlił się do swojego
Zbawiciela, Jezusa. W celi więziennej, do której trafili, podeszli do niego inni osadzeni
i zapytali dlaczego zostali aresztowani. Gdy Sohan odpowiedział, za to, że jest
chrześcijaninem, kocha Jezusa i za to, że opowiadał o Nim innym, zdziwili się. Swój pobyt
w takim miejscu jakim było więzienie wykorzystał, by przebywającym tam więźniom
opowiedzieć o Jezusie, by im pomagać oraz modlić się za nich. Dla wielu więźniów, dzięki
Sohanowi, Pan Jezus stał się ich Panem i Zbawicielem.
Sohan cieszył się z tego, że może cierpieć dla Jezusa. Gdy został wypuszczony, wrócił do
swojej wioski. Nie boi się, chociaż mieszka tam wielu wrogów, którzy chętnie wsadziliby go
znowu do więzienia. On mówi: Będę żył tylko dla Jezusa, nawet jeśli to oznacza to
prześladowania.
III. Zakończenie
Co było ważne i w zborze w Smyrnie i w historii Sohana? Ważne było to, że mimo trudności
i przeszkód, które ich spotkały, oni pozostali wierni Panu Bogu. A Pan powiedział ważne
słowa: Bądź wierny aż do śmierci a dam ci koronę żywota. Jeżeli będziesz wierny dam ci
życie wieczne.
Każdy z nas ma być czujny i zawsze gotowi na spotkanie z Bogiem. A jednocześnie być
gotowymi na to, że mogą przyjść na każdego z nas różne cierpienia, uciski i śmierć.
Czy jesteśmy pewni tego , że "ani życie, ani śmierć ,... ani prześladowania, ani cierpienia, nie
zdołają nas odłączyć od miłości Chrystusowej"?
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Czy jestem wierny, stoję zawsze po stronie Pana Jezusa? O wierności mówi wiersz, którego
się dzisiaj nauczymy.
1. Wiersz biblijny
Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Objawienie Jana 2,10c
Pomoce:narysować na kartce dużą koronę. Na niej zapisać wiersz Objawienie Jana 2,10c.
Następnie koronę z zapisanym wierszem pociąć na kawałki, tworząc puzzle do ułożenia.
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz
Kiedy otrzymujemy nagrodę? Za co dostaje się nagrodę? (odpowiedzi dzieci)Za wygranie
np. biegu, konkursu, festiwalu. Co może być nagrodą? (odpowiedzi dzieci)Medal, dyplom,
jakaś statuetka, pieniądze. Wiersz, którego się nauczymy, też mówi o pewnej ważnej,
cennej nagrodzie. Zdobędziemy tę cenną nagrodę, gdy będziemy zawsze wierni.
A co znaczy, że ktoś jest wierny? (odpowiedzi dzieci)To znaczy być oddany, stałym,
nieustępliwym, wytrwale broniącym czegoś. Zdobędziemy nagrodę, gdy będziemy zawsze
wierni Panu Bogu. Zawsze, czyli przez całe swoje życie. A co jest nagrodą? Nagrodą jest
korona żywota, którą da nam Pan. Da jako nagrodę za to, że cały czas byliśmy, staliśmy
przy Panu. Nie daliśmy się zwieść.
Informacja dla osoby prowadzącej: rozłożyć przygotowane elementy. Wybrać ochotników
i poprosić by ułożyli rozsypane elementy w całość. Po ułożeniu wiersza, osoba prowadząca
dzieli wszystkich na dwie grupy (na przykład: chłopcy i dziewczynki, na dzieci urodzone
w miesiącach od stycznia do czerwca, oraz od lipca do grudnia, itp.) każda grupa powtarza
kolejne słowo wiersza wstając, czyli jest to tzw. PING PONG
2. Prace plastyczne
A.Korona
Pomoce:załącznik nr 1 (patrz załącznik:
2018_11_18_Przedostatnia_Niedziela_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_1), wydrukowany
poznany wiersz, kawałki złotego papieru, klej, kolorowe kamyczki, oraz inne dostepone
materiały do ozdobienia korony
Przebieg:
● rozdać każdemu załącznik nr 1, kawałki złotego papieru, klej, kamyczki, oraz inne
rzeczy do ozdobienia korony
● poprosić o piękne ozdobienie korony
● nakleić poznany wiersz (starsza grupa może poznany wiersz zapisac mazakiem na
koronie)

Załączniki
2018_11_18_Przedostatnia_Niedziela_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_1:
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