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REKOLEKCJE PASYJNE DLA DZIECI 2021
Jezus uczy, jak się modlić

Dzień 1

TEMAT: DZIĘKUJ
Teksty biblijne:
Ewangelia Mateusza 26,17–30; Ewangelia Marka 14,12–24; Ewangelia Łukasza 22,7–20

Myśl przewodnia:
Jezus uczy, jak dziękować za wszystko.

Cele:

•
•
•
•

dziecko wie, że należy dziękować Bogu w modlitwie;
dziecko zna historię biblijną o Ostatniej Wieczerzy;
dziecko rozumie, dlaczego powinno dziękować Bogu;
dziecko potrafi własnymi słowami wypowiedzieć krótką modlitwę dziękczynną.

Wiersz przewodni:
Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Jezusie Chrystusie wobec was.
1 List do Tesaloniczan 5,18

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa
Czas: 2 godziny

Pomoce:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 większe kartony/pudełka
1 mniejszy, podłużny kartonik
mała, biała ściereczka
brązowa i żółta plastelina
13 kubeczków jednorazowych lub rolek po papierze toaletowym
kolorowy papier samoprzylepny
taśma dwustronna
nożyczki
balony
karteczki z fragmentami wiersza przewodniego
mąka
2 jajka
woda
dostęp do piekarnika
kratka do pieczenia

Pomoce do zajęć przygotuj wcześniej. Dwa pudełka sklej ze sobą dłuższymi bokami za pomocą taśmy dwustronnej tak, aby powstał dwupiętrowy domek. Możesz pomalować
go w środku lub ozdobić. Kubeczkom jednorazowym, obróconym do góry dnem/rolkom po papierze toaletowym przyklej symboliczne oczy i brody z samoprzylepnego papieru.
Pana Jezusa wyróżnij wielkością lub kolorem. Z plasteliny ulep 3 placki chlebowe, tzw. macę i kielich. Narysuj lub wydrukuj na dużym formacie papieru dłonie złożone do
modlitwy. Napisz na nich wiersz przewodni.
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| WSTĘP
Pewien rolnik wybrał się do karczmy na obiad. Usiadł przy stoliku i zamówił danie. Kiedy kelner postawił przed nim talerz, mężczyzna siedzący przy stoliku obok zauważył,
że rolnik nie zaczął od razu jeść, ale najpierw złożył ręce i zaczął się modlić. Zaciekawiony podszedł do niego i zapytał:
- U ciebie w domu wszyscy tak się modlą przed jedzeniem?
- Nie – odpowiedział mu gospodarz.
- Nie? A kto się nie modli? – zapytał wyraźnie zainteresowany rozmówca.
- Moje kury, krowy i świnie – odpowiedział rolnik.

A czy Ty dziękujesz Bogu za wszystko, co otrzymujesz każdego dnia? Jezus uczy nas dziękować za wszystko.

| LEKCJA BIBLIJNA
Do opowiadania historii użyj wykonanego domku – wieczernika oraz postaci.

Zbliżało się święto Przaśników nazywane Paschą. Była to bardzo ważna uczta, spożywana na pamiątkę wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu w czasach Mojżesza. Żydzi mieli
co roku obchodzić święto Paschy w swoich domach, gdzie najbardziej uroczystym elementem była wieczerza (zwana seder) podczas której spożywano wcześniej zabitego
baranka. Wieczerza ta miała ściśle określony przebieg i Żydzi każdego roku spożywali ją dokładnie w taki sam sposób. Zapewne także w rodzinnym domu Jezusa każdego
roku organizowano taką ucztę. Możemy wyobrazić sobie, że Maria piekła wtedy baranka, przygotowywała wino i specjalny chleb, koniecznie bez kwasu, wypiekany z mąki
jęczmiennej, pszennej lub z prosa w kształcie placków o średnicy ok. 25 cm i grubości 2 cm, nazywany macą. Podczas wieczerzy paschalnej na stole musiały znajdować się
trzy takie mace. (możesz upiec 3 mace według przepisu z zajęć praktycznych wcześniej i użyć ich jako rekwizytu w tym miejscu

W tym roku, kiedy zbliżało się święto Paschy, Jezus wraz ze swoimi uczniami przebywał w Jerozolimie. (postaw przed dziećmi postacie 12 apostołów i Jezusa) Kilka dni
wcześniej wjechał tam na oślicy, a ludzie witali Go, wiwatując i kładąc pod Jego stopami szaty oraz liście palm. Jezus wiedział jednak, że niebawem ludzie będą wołać w Jego
kierunku coś zupełnie innego. Arcykapłani i nauczyciele Prawa od dłuższego czasu zastanawiali się, jak zabić Jezusa.

Mistrz wiedział, że nadchodząca Pascha, będzie Jego ostatnią, dlatego chciał spędzić ją ze swoimi uczniami. Wysłał więc Piotra i Jana (wyeksponuj dwie postacie spośród
wszystkich przygotowanych figurek), i poprosił ich, aby przygotowali wieczerzę paschalną. Dokładnie powiedział im, gdzie ma się ona odbyć. Gdy wejdą do miasta, mieli
spotkać człowieka niosącego dzban wody, iść za nim do domu, do którego wejdzie i powiedzieć gospodarzowi tego domu, że nauczyciel pyta, gdzie jest pomieszczenie,
w którym mogliby spożyć ten wyjątkowy posiłek. (schowaj wszystkie postacie, pozostawiając jedynie Piotra i Jana)

Uczniowie zrobili, jak im nakazał Jezus, a kiedy dotarli do właściwego domu (postaw przed dziećmi sklejone pudełka tak, aby było widać zrobiony z nich parter i piętro),
znaleźli przygotowaną tam salę, w której przyrządzili Paschę. (wstaw na piętro stół nakryty obrusem oraz dwóch uczniów, a następnie na stół ustaw kielich z winem i ulepione
placki chlebowe)

Gdy wszystko było już gotowe, wieczorem przybyli na wieczerzę także pozostali uczniowie i Jezus. (wstaw na piętro domu wszystkie postacie)

Chociaż wieczerza paschalna to wiele rytuałów i zwyczajów, o których wiadomo z innych książek, Biblia wymienia tylko jeden, o którym piszą wszyscy ewangeliści. Pismo
Święte mówi nam, że Jezus wziął chleb, przełamał go i podziękował Bogu. (odegraj tę scenę za pomocą przygotowanych rekwizytów) W zwyczaju żydowskim było, że w tym
momencie następowała modlitwa za chleb, która brzmiała: „Błogosławiony jesteś, Panie wszechświata, który dałeś nam chleb, owoc ziemi. Błogosławiony jesteś, Panie nasz,
Boże wszechświata, który stworzyłeś owoc wina”. Czy zastanawialiście się w jakim języku Jezus zmówił tę modlitwę? Był to prawdopodobnie język hebrajski i brzmiało to
tak: Baruch ata Haszem, Elohenu, Melek haolam, hamoci lechem min haarec. Baruch ata Haszem, Elohenu, Melek haolam, borei pri hagafen. Najważniejsze nie jest jednak
w jaki sposób to powiedział, ale co powiedział – podziękował. Jezus uczy nas dziękować. To ciekawe, że ewangeliści pominęli w swoich opisach inne zwyczaje, jednak
wszyscy wspomnieli o modlitwie Jezusa. Dlaczego?

Możemy podejrzewać, że właśnie dlatego, że ich nauczyciel już wielokrotnie wcześniej uczył ich i pokazywał swoim postępowaniem, że powinni Bogu za wszystko dziękować,
ponieważ wszystko, co otrzymują, pochodzi od Pana Boga. Potraficie wymienić inne sytuacje z życia Jezusa i uczniów, kiedy Jezus dziękował w modlitwie Panu Bogu?
(poszukaj takich przykładów wspólnie z dziećmi), np. wskrzeszenie Łazarza (J 11,41), nakarmienie pięciu tysięcy (J 6,11) i nakarmienie czterech tysięcy (Mt 15,36).

Jeśli Jezus dziękował swojemu Ojcu w niebie, tym bardziej my powinniśmy Panu Bogu dziękować za troskę o nas, jedzenie, które każdego dnia możemy spożywać, ubranie,
rodzinę itd.

Czy pamiętasz o dziękowaniu? Zdarza się, że nasze modlitwy wyglądają jak lista zakupów, albo lista życzeń do złotej rybki, a kiedy już nasze pragnienia się spełniają, często
zapominamy za to wszystko podziękować.
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Pamiętacie bajkę „O rybaku i złotej rybce”? Gdy rybak złowił szczęśliwą rybę, ta obiecała mu, że spełni jego życzenia. Kiedy rybak opowiedział o tym swojej żonie, ta
natychmiast miała pierwsze życzenie – zamiast starej chałupy chciała piękny, nowy dom. Rybka spełniła prośbę kobiety, ale ona zamiast okazać wdzięczność, marudziła, że
dom jest zbyt mały i zbyt ubogi i rybak powinien jak najszybciej poprosić o większy i bogatszy. Gdy rybak zrobił to i dom znów zmienił się na lepszy, żona wciąż nie poczuwała
się do podziękowania, ale chciała jeszcze więcej. Pamiętacie, jak skończyła się ta historia? W końcu wszystko, co złota rybka dała staruszkom zniknęło, a oni znów musieli
zamieszkać w swojej starej chacie. Stało się tak dlatego, że żona rybaka nie potrafiła dziękować i cieszyć się tym, co miała.

Zachęcam Cię, żebyś nie zapominał i nie zapominała o dziękowaniu. O tym, że powinniśmy Bogu za wszystko dziękować, przekonany był także apostoł Paweł, który choć nie
poznał Jezusa za Jego życia na ziemi, był wiernym Bożym sługą. W jednym z jego listów, napisanym do Tesaloniczan, zapisane są pewne słowa, które ukryte są teraz
w balonach. Kiedy uda Wam się wszystkie przebić bez użycia rąk, znajdziecie w nich kartki z fragmentami wiersza biblijnego. Spróbujcie ułożyć go w całość.

Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Jezusie Chrystusie wobec was. 1 Tes 5,18

Poproś dzieci, aby powiedziały własnymi słowami, jak rozumieją ten wiersz, a potem przeczytajcie go wspólnie kilka razy, aby go nauczyć się na pamięć.

Ciekawi mnie, czy ktoś z was wie, co jeszcze ważnego wydarzyło się podczas ostatniej wieczerzy. (pozwól odpowiedzieć dzieciom)
Po modlitwie dziękczynnej Jezus zrobił coś, co nie było zwyczajem wieczerzy paschalnej – wziął chleb i dawał go swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje.
A potem wziął kielich z winem, podał im i powiedział: Pijcie z niego wszyscy, to jest moja Krew. W ten sposób ustanowił Sakrament Wieczerzy Pańskiej. Odtąd chrześcijanie,
choć nie świętują paschy, mają swoją wieczerzę – wyjątkowy posiłek, który ma dawać siłę do wędrówki, jak ostatnia kolacja w Egipcie miała dawać siłę Izraelitom do
wędrówki przez pustynię. Do jakiej wędrówki ma nas posilać ten ustanowiony przez Jezusa sakrament? Do wędrówki przez życie z Bogiem.

Przyjdzie taki czas, że i wy będziecie mogli do tego sakramentu przystąpić, a być może niektórzy z was już przystępują. Możemy być wdzięczni Bogu, że troszczy się nie tylko
o pokarm dla naszego ciała, ale i o pokarm dla naszej duszy i możemy Mu za to dziękować w modlitwie. Jezus uczy nas dziękować. Dziękuj Bogu za wszystko. Możesz robić
to przed posiłkami, dziękując Mu za jedzenie i picie, a także rano, dziękując za spokojną noc i wieczorem, wyrażając wdzięczność za rodziców, kolegów, nauczycieli i wszystkie
sprawy minionego dnia.

Porozmawiaj z dziećmi o tym, za co one mogą dziękować Bogu i zachęć do zrobienia tego własnymi słowami w krótkiej modlitwie na szkółce lub w domu. Sam(a) również
pomódl się prostą i krótką modlitwą, aby dać dzieciom przykład, jak mogą to zrobić. Zapytaj dzieci, co było dla nich ważne na dzisiejszej lekcji, co najbardziej zapamiętały i
co chciałyby zastosować w swoim życiu.

| PRACA PRAKTYCZNA
Wraz z dziećmi upieczcie własne mace, podobne do tych, które jadł Jezus i Jego uczniowie podczas ostatniej wieczerzy.

Przepis:
1,5 szklanki mąki + 2 jajka + 100 ml wody

Przygotowanie:
Krok 1
Mąkę przesiej. Zrób dołeczek i wbij jajka oraz wlej wodę. Połącz składniki i zagnieć ciasto jak na makaron.
Krok 2
Następnie rozwałkuj cienko ciasto.

Krok 3
Nożem pokrój ciasto na kawałki (można je dodatkowo nakłuć widelcem). Kawałki ciasta układaj na kratce do pieczenia (nie na blaszce!).

Krok 4
Piecz kilka minut (około 3–5 min) w piekarniku nagrzanym do temp. 220 stopni (grzałka dolna) na najniższej półce. Gdy lekko się zarumienią, odwróć je na drugą stronę.
Gotową mace ułóż na talerzu. Smacznego!

Jeśli nie masz warunków do pieczenia, możesz rozpocząć zajęcia od pracy plastycznej i wykonać z dziećmi pomoce do zajęć opisane na stronie 1.
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Dzień 2

TEMAT: PROŚ
Teksty biblijne:
Ewangelia Mateusza 26,36–46; Ewangelia Marka 14,32–42; Ewangelia Łukasza 22,9–46; Ewangelia Jana 17,1–26

Myśl przewodnia:
Jezus uczy, w jaki sposób prosić, ufając Bożej woli.

Cele:

•
•
•
•

dziecko wie, że Bóg zna nasze potrzeby i wie, co jest dla nas dobre;
dziecko zna historię biblijną o modlitwie Jezusa w ogrodzie Getsemani;
dziecko rozumie, że można prosić Boga o cokolwiek się chce, ale zawsze powinno się ufać Jego mądrości;
dziecko potrafi dostrzec nie tylko potrzeby własne, ale też modli się o potrzeby innych.

Wiersz przewodni:
Jeśli we Mnie będziecie trwać, a Moje słowa w was, poproście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam.
Ewangelia Jana 15,7

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa
Czas: 2 godziny

Pomoce:

o
o
o

kartki z napisanymi hasłami (szczegóły we wstępie);
wydrukuj lub narysuj duży sygnalizator świetlny z czerwonym, żółtym i zielonym światłem;
przygotuj dwa słoiki lub inne pojemniki, na małych karteczkach wypisz osoby z otoczenia dzieci, na każdej kartce jedną osobę, np.: twoja wychowawczyni,
kolega z ławki, sąsiadka, nauczyciel, ksiądz, listonosz, mama, tata, ciocia, kuzynka itd., kartek musi być tyle, ile dzieci (może być kilka w zapasie), wypisane
kartki złóż i wrzuć do jednego słoika.

|| WSTĘP
Rozmawialiśmy wczoraj o tym, że powinniśmy dziękować Bogu za wszystko. Boga możemy też o wszystko prosić. Zastanówmy się jednak, czy powinniśmy prosić o
wszystko.

W zależności od wielkości grupy, przygotuj duże kartki, które przyczepisz na tablicy lub zestawy mniejszych kartek, które rozdasz kilkuosobowym zespołom. Na kartkach
zapisz przykładowe prośby, które dzieci zawierają w modlitwach, np.:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
5

proszę o zdrowie dla rodziców;
proszę o dobre oceny;
proszę o mądrość;
proszę, żeby udało mi się odpisać zadanie od kolegi na klasówce;
proszę o to, żeby Ola mnie polubiła;
proszę, żeby Tomkowi ukradli ten nowy rower;
proszę, żeby Paweł złamał tę nogę, którą dziś podstawił mi na korytarzu;
proszę o cierpliwość dla rodziców do mnie;
proszę o siły dla dziadka;
proszę o pokój na świecie;
proszę, żeby nikt nie zrobił takiej ładnej pracy na konkurs, jak ja;
proszę, żeby nauczycielka się rozchorowała i nie przyszła dziś do szkoły;
proszę o zakończenie pandemii koronawirusa;
proszę o to, żeby pani w sklepie sprzedała mi papierosy;
proszę o to, żebym zdążyła przed lekcjami odpisać zadanie od koleżanki;
proszę, czuwaj nade mną, kiedy pojadę na wycieczkę szkolną.
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Zastanówcie się wspólnie lub w zespołach i omówcie na forum, czy wszystkie prośby, które kierujemy do Boga są dobre dla nas i dla innych ludzi. Czy Bóg spełni naszą prośbę,
jeśli to wyrządziłoby krzywdę innym lub nam samym?

|| LEKCJA BIBLIJNA
Kiedy Jezus i Jego uczniowie skończyli spożywanie wieczerzy paschalnej, wybrali się na Górę Oliwną, na której zboczu znajdował się ogród Getsemani. Było to poza murami
miasta. Panowała tam cisza i spokój, dlatego Jezus często wybierał to miejsce, aby tam skupić się na modlitwie. Tym razem do ogrodu zabrał ze sobą jedynie Piotra i dwóch
synów Zebedeusza – Jakuba i Jana. Poprosił ich, aby modlili się razem z Nim, a sam oddalił się na odległość rzutu kamieniem, aby także się modlić. Biblia mówi nam, że padł
na twarz i bardzo gorliwie się modlił.

Jezus był podobny do nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Odczuwał więc takie same potrzeby i emocje jak my. Tego wieczoru bardzo się bał. Wiedział, że jeszcze tej
nocy przyjdą po Niego żołnierze i zabiorą Go – co wiązało się z Jego śmiercią.

Jak myślicie, o co modlił się Jezus tego wieczoru w ogrodzie?

Przeczytaj Mt 26, 38–39.

Jezus prosił, aby nie musiał umierać. Bardzo ważna jest jednak druga część tego fragmentu, który przeczytaliśmy – niech się stanie tak, jak chce Bóg, a nie tak, jak chce Jezus.
Jezus uczy nas, w jaki sposób prosić. Możemy poprosić Boga w modlitwie o wszystko, bo On jest naszym dobrym Ojcem i wysłuchuje wszystkich naszych modlitw.
Pokaż dzieciom sygnalizator świetlny i na jego podstawie wytłumacz poniższe.
Nie zawsze jednak odpowiada TAK. Czasem możesz usłyszeć POCZEKAJ, Bóg spełni twoją prośbę, ale kiedy nadejdzie na to odpowiedni czas. Bóg może także powiedzieć
NIE. Bóg nie spełni twojej prośby, jeśli Jego wola dla ciebie jest inna lub jeśli twoja prośba zrobiłaby krzywdę drugiemu człowiekowi.
Wyobraź sobie duże skrzyżowanie, pełne samochodów, na którym w jednym momencie zapala się zielone światło na wszystkich sygnalizatorach. Co wtedy się wydarzy?

Dokładnie tak samo byłoby, gdyby Bóg spełniał wszystkie prośby ludzi, był jak ta bajkowa złota rybka.

Podam przykład.
Tomek właśnie pakuje swój plecak na obóz „Z Przyjacielem” do Brennej i modli się, aby przez cały pobyt w górach była piękna pogoda i słońce. W tym samym czasie rolnik
wraca z pola bardzo smutny. Jego plony będą w tym roku niewielkie. Od 3 tygodni nie padał deszcz i ziemia jest bardzo spierzchnięta. Rolnik wie, że jeśli nie popada solidnie
przez kilka dni, zimą nie tylko on będzie głodny, ale wielu ludzi, którzy jedzą chleb wypieczony z jego zboża. Gospodarz prosi więc Boga o deszcz. Czy Bóg może spełnić
jednocześnie prośbę obu? Co powinien zrobić? (daj dzieciom szansę wypowiedzenia się)
Myślę, że obóz jest tak długi, że Bóg zdąży spełnić prośby obu. W pierwszej kolejności może posłucha jednak rolnika, ponieważ jego zboże potrzebuje wody jak najszybciej.
Tomek może poczekać, przecież na obozie są jeszcze piłkarzyki i bilard, mnóstwo gier planszowych i cała ekipa kreatywnych wychowawców, którzy nie pozwolą, żeby się
nudził, nawet w deszczu.

Może się też zdarzyć, że Bóg odpowie na twoje modlitwy NIE, mimo, że tego nie rozumiesz. Bóg widzi całe twoje życie i wie lepiej, co mogłoby ci zaszkodzić, choć ty tego nie
wiesz.

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę na Górę Oliwną. Pamiętacie, co się tam działo? Jezus modlił się bardzo gorliwie przed swoją śmiercią. Kiedy przyszedł do Piotra, Jakuba
i Jana, zobaczył, że oni zamiast się modlić, śpią. Obudził ich i poprosił, aby modlili się razem z Nim. Oni jednak po chwili znów usnęli. Być może nie zdawali sobie sprawy, jak
poważna jest sytuacja i co wydarzy się już za chwilę. A może byli po prostu bardzo zmęczeni? Gdy uczniowie znów spali, ewangelista Łukasz napisał, że Jezus modlił się
jeszcze gorliwiej.

Przeczytaj Łk 22, 43–44.

Czy kiedy się modlisz, robisz to gorliwie jak Jezus? Modlisz się całym sercem? A może jak uczniowie, zaczynasz modlitwę, ale w międzyczasie zdarza ci się zasnąć albo odbiec
myślami do innych spraw, które zajmują cię bardziej niż rozmowa z Bogiem?
Jezus uczy nas, w jaki sposób się modlić i w jaki sposób prosić.

Ewangelista Jan zapisał w swojej Ewangelii takie słowa Pana Jezusa: Jeśli we Mnie będziecie trwać, a Moje słowa w was, poproście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam.
J 15,7
Czego możemy dowiedzieć się o modlitwie z tego wiersza? (odpowiedzi dzieci)
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Jeśli ufasz Jezusowi, otwierasz swoje serce na to, co mówi do ciebie przez słowa Biblii i wykonujesz je, możesz prosić o co chcesz, a Bóg zawsze wysłucha twoich modlitw,
nawet, jeśli nie zawsze odpowie na nie tak, jak ty tego chcesz. Pamiętaj, Bóg zna nasze potrzeby i wie, co jest dla nas dobre. Kiedy modlisz się i prosisz, zaufaj Bożej woli.

Naucz dzieci wiersza przewodniego. Podziel grupę na kilkuosobowe zespoły. Niech każdy zespół opracuje inną interpretację artystyczną tego wiersza, np. wersja rapowana,
przedstawienie w formie graficznej, ułożenie melodii itp. Każdy zespół prezentuje swoją wersję przed grupą.

Ewangelista Jan dwa rozdziały dalej również opisuje modlitwę Jezusa. Autor tej Ewangelii opisuje ją jednak dokładniej. Być może dlatego, że był jej świadkiem. Z jego relacji
dowiadujemy się, że Jezus modlił się nie tylko o siebie, ale modlił się też o wszystkich ludzi. Ty też modląc się do Boga powinieneś pamiętać nie tylko o swoich potrzebach,
ale też o potrzebach innych, prosić nie tylko dla siebie, ale prosić też dla innych.

Ponownie pokaż dzieciom kartki ze wstępu. Zapytaj, które z tych modlitw są modlitwami o potrzeby innych. Poproś je,, aby same podały przykłady innych modlitw
przyczynnych. Zachęć do modlitwy nie tylko o siebie, ale też o swoich kolegów, koleżanki, rodziców, dziadków, rodzeństwo i nauczycieli.

|| PRACA PRAKTYCZNA
Rozdaj dzieciom karteczki podobne do tych, na których wcześniej wypisałaś(-eś) osoby. Każde dziecko na takiej kartce wpisuje swoje imię i nazwisko, zgina ją i wrzuca do
drugiego, pustego słoika. Poproś uczestników zajęć o wylosowanie po jednej karteczce z każdego słoika, a następnie zachęć, aby do Wielkanocy każdego dnia modlili się
o osoby zapisane na kartkach. Podkreśl, że ktoś inny w tym czasie każdego dnia modli się o niego. Zaproponuj, że możecie rozpocząć od teraz i pierwszy raz pomodlić się
o osoby z wylosowanych karteczek jeszcze podczas zajęć.

Zapytaj dzieci, co było dla nich najważniejsze w czasie lekcji i co najbardziej z niej zapamiętają.
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Dzień 3

TEMAT: PRZEPRASZAJ
Teksty biblijne:
Ewangelia Mateusza 27,32–44; Ewangelia Marka 15,21–32; Ewangelia Łukasza 23,32–43

Myśl przewodnia:
Jezus przebacza, gdy przepraszamy.

Cele:

●
●
●
●

dziecko wie, że Jezus umarł także za jego grzechy;
dziecko zna historię męki i śmierci Jezusa;
dziecko rozumie, że Bóg daje zbawienie za darmo, z łaski, jeśli wyznajemy Mu swoje grzechy;
dziecko potrafi sformułować krótką modlitwę pokutną, w której przeprosi Boga za swoje grzechy.

Wiersz przewodni:
Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. J 1,9

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa
Czas: 2 godziny

Pomoce:

o
o
o
o
o
o
o
o

narysowana na brystolu lub tablicy krzyżówka
brystol, flamaster i nożyczki do nauki wiersza biblijnego
flamastry
olej jadalny
kserokopie szablonów
pędzel
ręczniki jednorazowe
laminarka

||| WSTĘP
Wraz z uczniami rozwiążcie krzyżówkę, która jest powtórzeniem wiadomości na temat męki i śmierci Jezusa. Omówcie wspólnie każde hasło, aby przypomnieć sobie jak
najwięcej szczegółów z historii pasyjnej.

1.

Umył ręce po skazaniu Jezusa na śmierć.

2.

Na nim został powieszony Jezus.

3.

Był ojcem Jakuba i Jana, dwóch uczniów Jezusa.

4.

Ostatnia kolacja, którą Jezus zjadł z uczniami.

5.

Święto na pamiątkę wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu.

6.

Jeden z uczniów, który był z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym.

7.

Imię arcykapłana, przed którego zaprowadzono Jezusa.

8.

Imię człowieka, który pomógł Jezusowi nieść krzyż na Golgotę.

9.

Miasto, w którym Jezus wraz z uczniami zjadł ostatnią wieczerzę.

10.

Imię człowieka, który został wypuszczony zamiast Jezusa.

11.

Przaśny chleb, tradycyjne pieczywo żydowskie.

8

REKOLEKCJE PASYJNE DLA DZIECI | 2021 | CME

W poprzednich dwóch dniach rekolekcji mówiliśmy o tym, że Jezus uczy nas dziękować i uczy nas w jaki sposób prosić. Słowo przepraszam, jest trzecim, którego nigdy nie
powinno zabraknąć w naszych modlitwach i właśnie o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać.

||| LEKCJA BIBLIJNA
Kiedy Jezus skończył modlić się w ogrodzie Getsemani, na Górze Oliwnej zjawili się żołnierze, prowadzeni przez jednego z uczniów Jezusa – Judasza, który postanowił Go
wydać. Jezus został pojmany i zaprowadzony przed sąd, a potem skazany. Był biczowany i wyśmiewany, a potem musiał nieść ciężką belkę, do której przybito Go na górze
Golgocie i ukrzyżowano.

Razem z Jezusem na krzyżach powieszono jeszcze dwóch mężczyzn. Byli to przestępcy, którzy ponosili słuszną karę za swoje winy. Jeden z nich odezwał się do Jezusa:
Przeczytaj Łk 23,39.

Czy on żałował swoich czynów? Czy miał poczucie, że zasłużył na karę? Porozmawiaj o tym z dziećmi.

Był też drugi złoczyńca, który został ukrzyżowany po drugiej stronie Jezusa. On słysząc pretensje tamtego odpowiedział: Przeczytaj Łk 23,40–42.

A czy ten żałował? Czy miał poczucie, że zasłużył na karę? Porozmawiaj o tym z dziećmi.

Jezus odpowiedział temu drugiemu: Przeczytaj Łk 23,43.

Jezus obiecuje mu, że jeszcze tego samego dnia będzie z Nim w raju, czyli będzie żył wiecznie w niebie. Czy ten przestępca zasłużył na to bardziej niż ten drugi? Może mniej
popełnił grzechów albo miał na swoim koncie więcej dobrych uczynków? Porozmawiaj o tym z dziećmi.
Nic z tych rzeczy. Życie wieczne w niebie jest nam darowane za darmo, bez względu na wszystkie złe rzeczy i nasze grzechy, bo Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy.
Czy Jezus odkupił winy tylko jednego złoczyńcy? Nie, On umarł za grzechy wszystkich ludzi, jednak nie wszyscy chcą ten dar przyjąć. Jezus przebacza, gdy żałujemy.

Czy pamiętasz w swoich codziennych modlitwach, aby oprócz podziękowania i listy próśb, przeprosić Boga za wszystkie złe rzeczy, które zrobiłeś(-aś)?

W Biblii jest napisane: Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. 1 J 1,9

Jak rozumiesz te słowa?
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Pozwól dzieciom wytłumaczyć ten wiersz własnymi słowami, a następnie naucz go na pamięć, np. napisz go na brystolu, przeczytajcie go wspólnie, następnie pozwól uczniom
wycinać z niego po jednym, wybranym wyrazie. Po każdym usuniętym słowie czytajcie wiersz ponownie. Powtarzajcie czynność do momentu, aż plansza zniknie całkowicie i
uczniowie powiedzą wiersz na pamięć.

Historia Jezusa nie kończy się na krzyżu. Trzy dni po Wielkim Piątku nastaje niedziela – niedziela wielkanocna. To właśnie tego dnia o świcie Jezus zmartwychwstaje, pokonuje
śmierć i szatana. Dzięki tym wydarzeniom, każdy człowiek, który wyzna Jezusowi swoje grzechy i będzie ich żałował, kiedyś razem z Jezusem zmartwychwstanie w niebie.
Czy chcesz tego? Jeśli tak, nie zapominaj o słowie ‘przepraszam’. Choć mówimy o nim ostatniego dnia rekolekcji, w twoich modlitwach powinno stać na pierwszym miejscu.

Przepraszam, dziękuję i proszę – trzy słowa, które pomogą ci w modlitwie. Przepraszam – przypomina o wyznawaniu grzechów i Bożym przebaczeniu. Dziękuję – przypomina
o tym, co otrzymaliśmy od Boga i za co możemy być wdzięczni. Proszę – przypomina, że Bóg czeka na nasze prośby i wysłuchuje. Możesz rozmawiać z Bogiem własnymi
słowami, jak z dobrym ojcem, jak z przyjacielem, a On na pewno cię wysłucha.

Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, aby modlić się sam(a), Jezus zostawił nam najlepszą modlitwę i pozwolił wołać nam do Boga „Ojcze nasz”. Również w Modlitwie Pańskiej
możesz prosić Boga o wybaczenie, dziękować Mu i Jemu się powierzać. Jeśli chcesz o Modlitwie Pańskiej dowiedzieć się więcej, koniecznie Przede wszystkim jednak nie
zapominaj o modlitwie i otwarciu swojego serca dla Jezusa, który umarł na krzyżu za twoje grzechy.

||| PRACA PRAKTYCZNA
Jeden z poniższych szablonów witraży wydrukuj na papierze kserograficznym. Zaproponuj dzieciom pokolorowanie go metodą witrażową, czyli różnymi kolorami, koniecznie
flamastrami. Dokładnie pomalowany witraż należy wyciąć po zewnętrznym konturze, obrócić kolorową stroną w kierunku stołu, malując dokładnie tył cienką warstwą oleju
jadalnego. Następnie osuszyć ręcznikiem papierowym i zalaminować. W taki sposób uzyskamy oryginalną, własnoręcznie wykonaną dekorację okienną, przez którą przenikać
będzie światło. Może ona codziennie przypominać o modlitwie i wpuszczać do pokoju kolorowe promienie Chrystusowego światła.

Na zakończenie zapytaj uczniów, co najbardziej zapadło im w pamięć z dzisiejszej lekcji. Czego się nauczyli? Co najbardziej im się podobało dziś i przez wszystkie dni rekolekcji.
Możesz także zaprosić dzieci do udziału w wydarzeniach na temat modlitwy w Kościele, aby nadal mogły zgłębiać ten temat.
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