WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN
Teksty biblijne: Dz. Ap. 4, 32–37, Ew. Mat. 6, 19–21
Tekst pamięciowy: Ks. Przyp. 14, 21; Ew. Mat. 6, 21
„(…) Szczęśliwy ten, kto lituje się nad ubogimi”
„Albowiem, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje”

Troszcz się o innych
Zastosowanie:
* Bóg kocha każdego człowieka i daje wszystko to, co jest dla nas najlepsze.
* Dziel się z innymi tym, co masz, pomagajmy sobie nawzajem, ponieważ to podoba się
Bogu.
* Dawanie sprawia większą radość, niż branie.

I. WSTĘP
Kiedy na świat przychodzi dziecko, rodzice od pierwszego dnia troszczą się, opiekują i dzielą
się miłością z małą istotką. Dawanie jest naszą naturalną skłonnością, powinniśmy rozwijać
ją, ponieważ w ten sposób okazujemy miłość do innych ludzi.
Pan Jezus uczył nas, że stajemy się bogatsi, kiedy potrafimy podzielić się z potrzebującymi.
(Poproś dzieci, aby wytłumaczyły z pozoru to sprzeczne określenie).
Przeczytaj dzieciom historię pt. „Pełna szklanka”
Przed sklepem spożywczym Ewa i jej mama natknęły się na znajomego nauczyciela, który
uczy historii w szkole.
– Chciałem kupić trochę jedzenia dla rodziny, której wczoraj spłonął dom – powiedział, po
przywitaniu się.
Wtedy mama dziewczynki sięgnęła do portmonetki, wyjęła 50 złotych i wręczyła je
nauczycielowi.
– Na pewno się przyda – powiedziała.
Gdy nauczyciel pozostał już daleko w tyle, Ewa zmarszczyła brwi.
– Mamo, chciałam, żebyś kupiła nową bluzkę, a ty powiedziałaś, że nie możemy sobie na nią
pozwolić. A potem dałaś nauczycielowi 50 złotych. Czegoś tu nie rozumiem. Jak możesz
dawać komuś pieniądze, gdy nie mamy wystarczająco dla siebie?
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– Bóg cudownie nam ostatnio błogosławił i mogliśmy kupić wszystko, czego naprawdę
potrzebowaliśmy – odpowiedziała mama. – Twój tato i ja wierzymy, że powinnyśmy dzielić
się dobrami, jakie dał nam Bóg, a nie zatrzymywać je tylko dla siebie. On zawsze odpłaci
nam w taki czy inny sposób.
Dziewczynka nie wyglądała na przekonaną, ale nic więcej nie powiedziała.
Po południu, kiedy Ewa pomagała przygotować obiad, mama poprosiła, by odmierzyła do
potrawy jedną i jedną czwartą szklanki mleka.
– Napełnij szklankę i wlej jej zwartość do miski, potem napełnij ją ponownie do linii
oznaczającej jedną czwartą – poinstruowała. Po chwili dodała: – Wiesz, opróżnianie szklanki,
żeby potem można było dolać więcej, jest podobne do tego, co próbowałam ci powiedzieć
dawaniu. Gdy gromadzimy Boże błogosławieństwa, zatrzymując je wszystkie dla siebie,
możemy nie mieć więcej miejsca, żeby otrzymać coś nowego, ponieważ nasza „szklanka” jest
pełna. Ale gdy wspaniałomyślnie dzielimy się z innymi tym, co otrzymujemy, Bóg będzie o
tym wiedział i zaspokoi nasze potrzeby.

II. PRZEBIEG WYDARZEŃ
1. Jedność serc i myśli. (Dz. Ap. 4, 32–35)
Ludzie, którzy kochali Jezusa, dzielili się tym, co mieli, z potrzebującymi, a były to:
– Dobra Nowina – kiedy Jezus zmartwychwstał i poszedł do nieba, uczniowie byli bardzo
szczęśliwi, wiedzieli bowiem, że On żyje. Pamiętali również o obietnicy którą im złożył.
Mianowicie, że będzie z nimi zawsze poprzez Ducha Świętego, chociaż oni nie będą Go
mogli zobaczyć. Uczniowie nie mogli przestać opowiadać ludziom o tej Dobrej Nowinie, że
Jezus żyje. Ci, którzy uwierzyli i pokochali Jezusa całym sercem, spotykali się często z
apostołami, aby wspólnie modlić się i rozmawiać o Nim.
– jedzenie i ubrania – troska i miłość do ludzi sprawiała, że dzielono się wszystkim z
potrzebującymi. Nikt nie musiał prosić o coś niezbędnego dla siebie, ponieważ znali
nawzajem swoje potrzeby i chętnie sobie nawzajem pomagali.
Niektórzy mieli bardzo dużo jedzenia i ubrań, obdarowywali więc nimi tych, którym tego
brakowało. Dzięki temu, każdy miał co jeść i w co się ubrać. Nikt nie chodził głodny, brudny
lub obdarty.
– pieniądze – niektórzy spośród uczniów Jezusa byli bogaci. Mieli wspaniałe domy i
mnóstwo ziemi uprawnej. Dlatego też dobrym sposobem, aby pomóc bliźniemu, są pieniądze.
2. Hojny Barnaba (Dz. Ap. 4, 36–37)
Biblia opowiada nam historie o jednym z takich bogatych ludzi. Miał on na imię Barnaba i
był właścicielem pola. Ponieważ Barnaba był uczniem Jezusa, a jego serce pełne było miłości
do bliźnich, sprzedał swoje pole. Otrzymane w ten sposób pieniądze, a na pewno było ich
sporo, przyniósł do apostołów, mówiąc, aby rozdali je ludziom ubogim.
Warto podkreślić, iż Barnaba nie zrobił tego z przymusu, ale z własnej woli. W ten sposób
dowiódł, że kocha Jezusa.
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III. ZAKOŃCZENIE
Każdy z nas chciałby mieszkać w pięknym domu, mieć pokój pełen zabawek, książek, płyt z
muzyką, posiadać rower, komputer i modne ubrania. Bóg niejednokrotnie daje nam to, ale
jednocześnie wymaga od nas, abyśmy umieli dzielić się z innymi.
Mamy być wyczuleni na czyjąś biedę, potrzeby i pomagać, ponieważ podoba się to Bogu i
Jezusowi.
Dla chrześcijanina, który kocha Boga i chce Mu służyć, dzielenie się nie jest trudnością i
przymusem. Prawdziwym skarbem nie są rzeczy materialne i pieniądze, ale dobre uczynki i
okazywanie troski bliźnim.

Pamiętaj, że największą radością jest dawanie.
(Zapytaj dzieci, w jaki sposób one mogą pomagać np. w szkole, sąsiedztwie, w rodzinie.
Czy chętnie się dzielą, jest to dla nich przymus czy przyjemność).

Propozycje pieśni:
– „Podaj rękę swemu bratu” Zaśpiewam Panu … Nr 151
– „Tam gdzie miłość jest” Zaśpiewam Panu … Nr 184

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Dzieci młodsze:
1. „Bóg cieszy się, gdy dzielisz się z innymi tym, co masz” Zestaw pomocy L–34
2. „Kartonik – przypominasz” Zestaw pomocy L–34
3. „Jedzenie dla biednych” – pomoc z lekcji biblijnych, zeszyt ucznia 2, lekcja 37
4. Dzielę się z innymi – pomoc z lekcji biblijnych, zeszyt ucznia 1, lekcja 19

Dzieci starsze:
1. „Znaczenie imienia” – 144 łamigłówki, str. 128
2. Wykonanie „kuponu obietnicy”.
Kupon będzie obietnicą dla twojego przyjaciela, rodzeństwa, rodziców, że podzielisz się z
nim czymś, co masz. (Upewnij się, że dzieci dobrze rozumieją, że nie muszą dać komuś
danego przedmiotu na zawsze, np. dziecko może obiecać, że pomoże mamie zmywać
naczynia.)
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