Zobacz do środka
Tekst z Biblii: I Samuela 16:7; Mateusza 23:27
Prawda biblijna: Bóg jest zainteresowany sercem człowieka , nie ma względu na
posiadania czy pochodzenie.
Potrzebne materiały:
• Najbardziej ekskluzywny neseser jaki uda ci się znaleźć
• Wewnątrz neseseru ogryzki, stare kanapki, gnijące odpadki
• Znoszony, stary neseser
• Wewnątrz wypchany pieniędzmi portfel (lub worek z cukierkami)
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na stole przed dziećmi dwa nesesery. Powiedz, że spotkała cię kiedyś przedziwna
przygoda. W podróż, którą wybierałeś się, mogłeś zabrać tylko jeden bagaż . Miałeś do
wyboru ten, albo ten neseser. Oglądałeś oba uważnie. (Stojąc przy pięknym, ekskluzywnym
neseserze, wymieniaj jego walory). - Jest piękny, nowiutki, błyszczący. Ktoś, kto go kupił
musiał być naprawdę majętnym gościem! Co mógł przenosić w tym neseserze? (Dzieci mogą
podać kilka swoich propozycji.) Wyobrażałem sobie przeróżne rzeczy, tak fantastyczne jak
ten neseser. (Stań przy drugiej walizce) Musiałem dokonać wyboru .
Gdybyście to wy byli na moim miejscu, którą teczkę zabralibyście ze sobą?
Otwórz starą walizkę, tak aby wieko otworzyło się w stronę dzieci (nie będą wtedy widziały
jej zawartości), zrób bardzo zdziwioną, zaskoczoną minę .
Coś nieprawdopodobnego! Coś niesamowitego! TAKA walizka i TAKA zawartość!
Pokaż zaciekawionym dzieciom portfel z pieniędzmi (lub worek z cukierkami). Co w takim
razie będzie zawierała ta druga?! Czy ktoś chce ją otworzyć? (Ochotnik niech otworzy drugi
neseser.
Jak wielu z was wybrało piękny, ekskluzywny neseser? Doświadczenie to wsakazuje nam, że
nie możemy kierować się tylko tym, co widzimy. To, co wydaje się być mało atrakcyjne, w
rzeczywistości może posiadać ogromną wartość!

Czasami ludzie (my także do nich należymy) oceniamy innych po ich wyglądzie, ubraniu,
rowerze, samochodzie .. .
Czasami ludzie (my także do nich należymy) staramy się o piękny zewnętrzny wizerunek,
zależy nam na tym jak wyglądamy w oczach innych, zaniedbując zupełnie to, kim jesteśmy,
co jest wewnątrz nas.
Na co zwraca uwagę Bóg kiedy patrzy na człowieka? Przeczytajcie I Samuela 16:7 oraz Ew.
Mateusza 23:27.
Oako przykład realizowania tej prawdy duchowej w życiu można opowiedzieć dzieciom
historię zapisaną w 16 rozdziale I Księgi Samuela. Proponowana piosenka do zaśpiewania z
dziećmi, zachęcająca do wewnętrznej zmiany: Nie możesz zmienić siebie sam).
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