Centrum Misji i Ewangelizacji/ www.cme.org.pl

3. niedziela przed końcem Roku Kościelnego

Główna myśl: Królestwo Boże jest pośród nas
Tekst: Łk 17,20-21 O nadejściu Królestwa Bożego
(w celu dokładniejszego przyżenia się zagadnieniu Królestwa Bożego, lekcja biblijna została podparta
dodatkowym tekstem: Łk 13,18-21)
Wiersz: „Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród nas.” Łk 17, 21b
Propozycja piosenki: „Królestwa Bożego”, śpiewnik „Chwalmy Pana”, Głos życia, Katowice 1999,
nr 228.
Cele:
•
•
•

Dziecko wie, do czego Pan Jezus przyrównał Królestwo Boże
Dziecko rozumie, że Królestwo Boże jest obecne wśród nas
Dziecko zostało zachęcone do szukania Królestwa Bożego

I. Wstęp
Nie mogę się doczekać… – pogadanka
Pomoce: kartka papieru z zapisanym pytaniem „Kiedy?”, mazak
Przebieg:
Witam was bardzo serdecznie. Czy spotkała was sytuacja, w której nie mogliście doczekać się na coś
lub na kogoś i co chwilę pytaliście kiedy…? Na co czekamy z niecierpliwością? (osoba prowadząca
zapisuje na kartce odpowiedzi dzieci) Nie można doczekać się urodzin, świąt, wakacji, wycieczki itp.
Podsumowanie:
Pytanie rozpoczynające się od słowa „kiedy”, zadawali również ludzie, żyjący w czasach Pana Jezusa.
Na co lub na kogo czekali? Jeśli macie jakieś przypuszczenia albo pomysły możecie się nimi teraz
podzielić. (odpowiedzi dzieci) Dziękuję za wasze propozycje. Żeby dowiedzieć się, kto zadawał
pytanie „kiedy” i na co czekał musimy przenieść się do okresu, gdzie ludzie podróżowali głównie
na piechotę, na stopy zakładali sandały, ich ubraniami były szaty, zamiast chleba spożywali
placki z mąki i wody, a pożywienie przygotowywano w glinianych naczyniach.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, kartka papieru z zapisanym pytaniem „Kiedy?”, ziarno gorczycy, prezentacja na
temat wyrobu chleba (zamieszczona jako dodatkowy materiał do konspektu szkółki na 3. niedzielę
przed końcem roku kościelnego), szkatułka, perła lub kamień przypominający perłę.
Jako materiał pomocniczy polecamy poniższą stronę z obrazkami:
www.freebibleimages.org/illustrations/parables-kingdom-heaven/
Przebieg:
Kto pyta kiedy?
Gdybyśmy tam żyli, wiedzielibyśmy kim są mężczyźni ubrani w piękne szaty, z długimi brodami.
Gdyby ktoś nas zapytał o to, gdzie oni są, wiedzielibyśmy, gdzie ich szukać. No i też byłoby dla nas
jasne czym się zajmują i co jest napisane na zwojach, które czytają. Mężczyźni ci byli bardzo mądrzy,
mieli dużą wiedzę. Gromadzili się w synagogach, żeby czytać Torę, czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy.
Dzięki temu, wiedzieli dużo o Bogu, który stworzył cały świat, który wyprowadził lud izraelski
z Egiptu, i który dał ludziom zasady, według których mają żyć. Główne z nich zostały zapisane na
kamiennych tablicach pod postacią Dziesięciu Przykazań. W pewnym momencie Faryzeusze – tak
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nazywała się ta grupa uczonych ludzi – spotkali się z człowiekiem, który mówił też o Bogu tylko,
że w trochę inny sposób, niż oni znali. Między innymi mówił o Królestwie Bożym, o tym że ma
ono nadejść. Dlatego kiedy spotkali Pana Jezusa osobiście, chcieli dowiedzieć się czegoś więcej.
Kiedy przyjdzie Królestwo Boże?
(w trakcie opowiadania osoba prowadząca wskazuje na kartkę z zapisanym pytaniem „kiedy?”) –
Faryzeusze zapytali więc Pana Jezusa: „Kiedy przyjdzie Królestwo Boże?” Jaką odpowiedź usłyszeli?
Znajdziemy ją w Ewangelii Łukasza 17,20-21. (czyta osoba prowadząca lub ochotnik) Pan Jezus
mówi, że „Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Oto jest pośród was”. Królestwo Boże już
jest. Myślę, że odpowiedź Pana Jezusa nie tylko zaskoczyła faryzeuszy, ale dla nas tez może być
zaskakująca, ponieważ choć Królestwa Bożego nie można zobaczyć, ono jest pośród nas.
Czy jest jakiś sposób, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Królestwie Bożym?
Królestwo Boże to…
Ono jest pośród was, rozwija się niedostrzegalnie. Jak to się dzieje, przedstawił Pan Jezus
opowiadając pewne historie. Poznajmy je.
Królestwo Boże podobne jest do ziarna gorczycy (Mt 13,31-32)
W jednej z moich rąk ukryłam(-em) pewną rzecz. (osoba prowadząca bierze niepozornie ziarenko
gorczycy i chowa je w jednej ze swoich dłoni, dając dzieciom możliwość odgadnięcia, o którą dłoń
chodzi. Kiedy uczestnicy odgadną, osoba prowadząca zadaje pytanie:) Czy wiecie co to jest? Na dłoni
mam ziarenko gorczycy. Jak widzicie, jest ono małe, może ma około 1 milimetra średnicy. Gdybyśmy
posadzili to ziarenko do ziemi i podlali wodą, to po pewnym czasie urosłaby z niego roślina. Pan Jezus
mówi, że Królestwo Boże jest jak ziarenko gorczycy, z którego rośnie drzewo i w którego gałęziach
ptaki mogą wić gniazda. Królestwo Boże musi więc wzrastać i rozwijać się. Dzieje się to często
niedostrzegalnie, tak jak niedostrzegalne jest ziarenko gorczycy. Ale dzięki działaniu Boga,
którego też nie widać, możemy mieć pewność, że Królestwo Boże istnieje i rozwija się.
Królestwo Boże podobne jest do kwasu (Mt 13,33)
(można wykorzystać prezentację o fazach wyrobu chleba) Kwas potrzebny był do robienia chleba.
Niewiasta wzięła trochę kwasu i rozczyniła go w trzech miarach mąki. Trzy miary mąki to ok. 40
litrów. Tyle wystarczy, żeby upiec chleb dla ok. 150 osób. Kwas wniknął w całe ciasto. Nie było
widać, jak się to działo, ale widoczny był końcowy efekt – smak upieczonego chleba. Tak samo
jest z Królestwem Bożym, nie jest widoczne, lecz rozwija się.
Królestwo Boże podobne jest do ukrytego skarbu (Mt 13,44)
Pewien człowiek znalazł skarb, który zakopany był w ziemi. (osoba prowadząca pokazuje dzieciom
szkatułkę) Szczęśliwy, postanowił kupić tę rolę. Szybko sprzedał wszystko co miał i kupił rolę ze
skarbem. Ten skarb był dla niego bardzo cenny. Tak samo Królestwo Boże powinno być dla nas
czymś bardzo cennym. Czymś, co chcielibyśmy mieć.
Królestwo Boże podobne jest do drogocennej perły (Mt 13,45-46)
Pewien kupiec szukał pięknej perły. (osoba prowadząca pokazuje słuchaczom perłę) W końcu, gdy
znalazł, postanowił ją kupić. Była bardzo droga, lecz dla kupca nie był to żaden problem. Sprzedał
wszystko co miał i kupił ją, ponieważ perła była dla niego bardzo ważna. Tak samo Królestwo Boże –
ono powinno być dla nas również bardzo ważne.
III. Zakończenie
Pan Jezus powiedział: Królestwo Boże jest pośród was. Ono jest wszędzie tam, gdzie jest Jezus ze
swoim Słowem. Czyli także teraz pośród nas. Jesteśmy tu po to, by poznawać Boże Słowo, by w nas
wzrastało i stawało każdego dnia coraz mocniejsze i trwalsze. Tak jak ziarno gorczycy, które urosło
i tak jak kwas, który zakwasił całe ciasto. Pan Jezus chce, by Królestwo Boże było dla nas
najcenniejszą rzeczą, którą pragniemy mieć. Taką drogocenną, piękną perłą. Dlatego chciał(a)bym
zachęcić was do szukania Królestwa Bożego poprzez rozmowę z Bogiem, poprzez czytanie Jego
Słowa czy też przez rozmowy z innymi ludźmi – rodzicami, kolegami czy koleżankami – o Bogu.
1. Wiersz biblijny
„Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród nas”. Łk 17,21b
Pomoce: piecyk typu farelka, duża skrzynka lub większe pudełko, jako ilustracja skrzyni skarbów,
8 piłeczek pingpongowych, jako ilustracja pereł w skrzyni skarbów
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Przygotowanie do nauki wiersza biblijnego:
• wydrukować słowa wiersza na małych karteczkach
• wyciąć te słowa i przykleić je na piłeczki
• włożyć piłeczki do skrzyni
Przebieg:
Wytłumaczyć wiersz.
Zazwyczaj mówimy, że coś jest, gdy to widzimy. Trudniej jest nam pojąć, gdy tego nie widać. To jest
tak jak z ciepłym powietrzem, które wydmuchuje ten piecyk. Zaraz się przekonamy, gdy go włączę.
Czujemy ciepłe powietrze, choć go nie widać.
Tak samo jest z Królestwem Bożym, o którym Pan Jezus powiedział: „Oto bowiem Królestwo Boże
jest pośród nas.” Nie widzimy go, lecz ono jest i działa w naszych sercach. Ono zmienia nas, nasze
postępowanie wobec bliźniego.
2. Prace plastyczne
A. Skrzynia skarbów
Pomoce: obrazek (zał. str. 4), kredki, klej, nożyczki, różne perełki
Przebieg:
• skopiować skrzynię skarbów,
• pokolorować ją
• przykleić perełki wokół wiersza biblijnego
• wyciąć gotową skrzynię
(gotową pracę przedstawia poniższy rysunek)
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Oto bowiem
Królestwo Boże
jest pośród nas.
Łk 17,21b

Oto bowiem
Królestwo Boże
jest pośród nas.
Łk 17,21b

4

