Najlepiej wyposażony
Tekst z Biblii: Marka 8:34; Mateusza 13:44-45
Prawda biblijna: Naśladowanie Jezusa zawsze jest ważniejsze od zabiegania o moje
potrzeby i interesy.
Potrzebne materiały:
• Mała walizka
• Marynarka i szalik lub apaszka
• Sakiewka, portfel lub książeczka czekowa
• Kaseta magnetofonowa lub CD z popularną muzyką
• Rodzinna fotografia
• Szalik kibica lub inne akcesoria entuzjastów sportu (np. plakat

własne

drużyny piłkarskiej)

?•
Ozajmij, że jesteś w trakcie podróży swojego życia . Czy jest ktoś, kto w swoim życiu nie
musi szacować i dokonywać wyboru - którędy iść?
Disneyland, nie, ... może Eurodisney albo park wodny - gdzie, gdzie będzie najbardziej
ekscytująco! - Wiem: Niebo!
Wybrałeś Niebo i właśnie otrzymałeś bilet na drogę swojego życia. Niedługo udasz się na
lotnisko i będziesz przechodzić przez kontrolę dokumentów.
Niech dzieci obserwują jak pakujesz swoją walizkę. Przygotuj komentarz do każdego
wkładanego do walizki przedmiotu, podając przyczynę, dlaczego jest dla ciebie bardzo
ważny i dlaczego powinien znaleźć się w walizce, którą zabierasz ze sobą na drogę życia.
(Wkładaj do walizki takie rzeczy, które są związane z twoją osobą.)
Kiedy walizka będzie już zapakowana, zamknij ją i podkreśl, iż polecono ci nie zabierać ze
sobą rzeczy niepotrzebnych, a tylko takie, które stanowią niezbędne wyposażenie. Jednak
jesteś przekonany, że jeden mały pakuneczek (na przykład z plakatem ulubionego piłkarza)
zostanie zaakceptowany. Weź do ręki cały swój bagaż (walizka, teczka, może plecak),
przejdź parę kroków, zatrzymaj się przed wyimaginowanym urzędnikiem sprawdzającym
bilety, postaw bagaż i udawaj, że podajesz bilet do kontroli. Obróć się w stronę dzieci i
bądź nieco zdenerwowany, niepewny.
Tak jak ci powiedziano, nie możesz pójść dalej, chyba, że pozostawisz ten pakunek - jest
zbędny. (Wyciągasz go z bagażu i stawiasz na boku). Czy kaseta z twoją ulubioną muzyką
jest ci niezbędna w życiu? Czy nie poradzisz sobie bez niej? A pieniądze? Czy rzeczywiście
jesteś od nich uzależniony?
Ostatecznie pozostaw za sobą cały swój bagaż i spiesznie odejdź, komentując to, co
nastąpiło: O! Miejsce przy oknie? Wspaniale! Jezus osobiście będzie siedział obok mnie?
To jest fantastyczne! Rzeczywiście w takiej sytuacji mogłem pozostawić to wszystko za sobą.
Teraz jestem najlepiej wyposażony!
Przeczytajcie wspólnie tekst z Biblii. Jeżeli dla Jezusa zostawisz wszystko inne, nigdy nie
będziesz żałował. On jest największą wartością twojego życia!
Na zakończenie możesz zaśpiewać piosenkę , np . Bóg nie umarł, nie On żyje!
Misja Pokoleñ

