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15. niedziela po Trójcy Świętej
Główna myśl: Szukajcie Królestwa Bożego
Tekst: Mt 6,25-34: Nie troszczcie się
Wiersz:„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie
wam dodane.” Mt 6,33
Propozycja piosenki: „Królestwa Bożego”, śpiewnik „Chwalmy Pana”, wyd. Głos Życia, Katowice
1999, nr 228
Cele:




dziecko rozumie co to znaczy szukać najpierw Królestwa Bożego
dziecko poznało epizody z życia matki Ewy
dziecko wie, że Pan Jezus troszczy się o nie

I. Wstęp
1. Szukamy wiersza biblijnego
Pomoce: wiersz biblijny Mt 6,33 zapisany na arkuszu papieru
Dla starszych: każde słowo wiersza zapisane na osobnej kartce, chowamy w różnych miejscach w sali
Dla młodszych: wiersz zapisany na jednej większej kartce zwijamy w rulon i chowamy w sali
Przebieg:
Prowadzący wita się z dziećmi.
Witam wszystkich na dzisiejszej szkółce, chcę was prosić o pomoc.
Dla starszych: (Osoba prowadząca zaczyna rozglądać się po sali, jakby czegoś szukała i mówi:) Gdzie
one są? Wiem, że na pewno w tej sali, ale nie wiem dokładnie gdzie. (Osoba prowadząca zwraca się
do dzieci:) Może wy pomożecie mi szukać kartek papieru, na których zapisane są bardzo ważne słowa.
Proszę, pomóżcie mi je znaleźć. (Dzieci pomagają szukać kartek papieru i próbują układać je w
odpowiedniej kolejności tak, by można było przeczytać zapisaną na nich treść).
- dla młodszych: Pomóżcie mi proszę znaleźć rulon, czyli taką większą zwiniętą kartkę. Na niej
zapisane są bardzo ważne słowa. (Dzieci pomagają szukać ukrytego rulonu z ważną wiadomością)
Podsumowanie:
Widzę, że zadanie nie było wcale trudne i z łatwością sobie z nim poradziliście. Proszę, przeczytajmy
to zdanie, które właśnie ułożyliśmy. Czy wiecie skąd pochodzą te słowa?
Mam nadzieję, że z kolejnym zadaniem poradzicie sobie równie dobrze jak z szukaniem wiadomości.
Naszym kolejnym zadaniem będzie dobrze zapamiętać tę wiadomość, która jak się okazało, jest
wierszem biblijnym.
II. Nauka wiersza
„Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam
dodane.” Mt 6,33
Pomoce: zapisane na arkuszu słowa piosenki „Królestwa Bożego”, wykorzystane we wstępie pomoce
Przebieg:
Czego zazwyczaj szukamy? Szukamy różnych rzeczy, które zgubiliśmy, np. książki, pieniędzy,
zabawki, gry. A dzisiejszy wiersz mówi, że mamy najpierw, czyli przede wszystkim, szukać
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Królestwa Bożego, szukać Boga. Jeżeli tak robimy, wtedy wszystko inne, czyli to, czego
potrzebujemy, otrzymamy. Jest to Boża obietnica.
Przeczytajmy wszyscy ten wiersz. (W celu utrwalenia wiersza powtarzamy go kilkakrotnie z dziećmi,
stopniowo zakrywając lub zdejmując poszczególne jego słowa).
Czy wiecie, że ten wiersz jest też piosenką? To może uda nam się go razem zaśpiewać.
(Prowadzący pokazuje zapisane na arkuszu słowa piosenki i wszyscy razem śpiewają).
III. Szkółka
Pomoce: zapisany na arkuszu papieru wiersz Mt 6,33, Biblia, ilustracja przedstawiająca górę, bułka,
bluzka, kilka ziemniaków, zdjęcie ptaszka i kwiatu lilii
W szkółce wykorzystana jest historia Matki Ewy z: „Ewa von Tiele-Winckler. Matka bezdomnych
dzieci”, historia misyjna, wyd. CEF Press, 2002, s. 18-19 i 21-22.
Przebieg:
1. Nie troszczcie się – Wiersz biblijny, którego się nauczyliśmy, to słowa Pana Jezusa.
Wypowiedział je do słuchających Go ludzi na górze (osoba prowadząca pokazuje obrazek góry), która
nazywana jest też Górą Błogosławieństw.
Co takiego mówi ludziom Pan Jezus? Tego dowiemy się z Ewangelii Mateusza z 6. rozdziału, z
wersetów od 25. do 33. Posłuchajmy (w starszej grupie czyta ochotnik, w młodszej prowadzący).
Pan Jezus mówi o dwóch sprawach, o które człowiek się troszczy. Są to: jedzenie oraz ubranie. (osoba
prowadząca pokazuje bułkę i przyniesioną bluzkę) Dlaczego człowiek troszczy się, martwi o te
rzeczy? Ponieważ bez nich nie mógłby żyć. A co mówi Pan Jezus?
Nie troszcz się! Popatrz na ptaki (pokazać zdjęcie ptaka) nie uprawiają pól, lecz codziennie zbierają
rozsypane ziarenka i dzięki temu mają co jeść.
Nie martw się! Popatrz na lilie (pokazać zdjęcie kwiatu lilii) nie przędą i nie szyją sobie ubrań, a tak
ładnie wyglądają. One są tak piękne, bo Pan Bóg troszczy się o nie.
Wy jesteście o wiele ważniejsze, niż ptaki i kwiaty. Owszem, jedzenie jest ważne, bez niego nie
moglibyśmy przecież żyć, lecz człowiek nie jest w stanie sprawić, żeby np. spadł deszcz, gdy jest
sucho. O to wszystko troszczy się Pan Bóg. To On daje tyle wspaniałych rzeczy, np.: różne owoce,
warzywa, które można jeść. Różne zboża, z których powstaje pyszny chleb. Pan Bóg troszczy się o
każdego z nas. O ciebie, o ciebie i też o ciebie (można wskazać poszczególne dzieci). Bóg troszczy się
też o mnie (osoba prowadząca wskazuje na siebie), o nas wszystkich (można wskazać całą grupę).
Pan Bóg obiecuje nam, że będzie się o nas dalej troszczył, kiedy my będziemy szukać Jego Królestwa.
Na szczęście nie musimy udawać się w podróż, by szukać Jego zamku albo jakiegoś pięknego pałacu
wybudowanego ze szlachetnej cegły. Królestwo Pana Boga jest niewidzialne, bo jest zbudowane z
miłości, z przebaczenia, dobroci, radości i dlatego jest wszędzie tak, jak Pan Bóg. Jego Królestwa nie
możemy zobaczyć, ale możemy Go szukać, do czego zachęca nas Pan Jezus mówiąc: „szukajcie
najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane” (osoba
prowadząca wskazuje na zapisany na arkuszu papieru wiersz Mt 6,33). Pan Jezus chce, żebyśmy w
naszym życiu szukali Jego Królestwa. Ono ukryte jest często w codziennych sytuacjach. Np. kiedy
stoimy przed decyzją: okłamać mamę czy nie, uderzyć kolegę czy nie, wyśmiać koleżankę za jej
fryzurę czy nie. Jeśli mówimy „nie” złym sytuacjom i okazujemy innym dobroć i miłość, wtedy
szukamy Bożego Królestwa. Jednak mówienie „nie” złym sytuacjom nie jest proste i sami nie damy
rady. Potrzebujemy wsparcia Króla, czyli Pana Boga. On chce, byśmy Go poznawali, spędzali z nim
czas, np. przez modlitwę, przez czytanie Jego Słowa. On chce być w twoim, moim i naszym życiu
najważniejszy. On chce też pomagać nam w szukaniu Jego Królestwa, bo to nie jest łatwe, dlatego
możemy modlić się i prosić Go o pomoc, o wytrwałość w szukaniu Jego Królestwa, jak i o mądrość, w
jaki sposób możemy to robić.
Proponuję zaśpiewajmy ten wiersz.
2. Pan Bóg troszczy się o swoje dzieci – Proszę, posłuchajcie kilku wydarzeń z życia Ewy
von Tiele-Winckler zwanej Matką Ewą. Ona mogła się przekonać, że Pan Bóg troszczy się o nią i o
dzieci, którymi się opiekowała, dając im jedzenie i ubranie.
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Lubicie ziemniaki? (osoba prowadząca pokazuje ziemniaki, dzieci odpowiadają) W domu, który
prowadziła matka Ewa, mieszkało kilkadziesiąt dzieci, które były sierotami, gdyż nie miały rodziców.
Pewnego dnia zabrakło podstawowego składnika obiadów czyli ziemniaków. Niestety Matka Ewa nie
mogła ich kupić, bo nie miała pieniędzy. Zaczęła więc się zastanawiać, co w tej sytuacji zrobić.
Jedyną rzeczą, którą mogła teraz zrobić ze swoimi podopiecznymi była modlitwa. Dlatego wieczorem
przed snem wszyscy modlili się, prosząc Pana Boga o pomoc. Wyobraźcie sobie, że o północy ktoś
zapukał w okno ich domu. Okazało się, że był to pan z poczty, który przyniósł im pieniądze. Dzięki
temu można było kupić ziemniaki. Podobnie było z rachunkiem za mleko, który trzeba było zapłacić,
a pieniędzy nie było. Matka Ewa i jej dzieci ufały Panu Bogu, że On się o nich prawdziwie zatroszczy.
I tek też się stało.
Ziemniaki to nie był jedyny problem. Ubrania, które dzieci miały, były już do tego stopnia sprane,
łatane i wiele razy przerabiane, że przydałyby się nowe. Matka Ewa zastanawiała się skąd tym razem
zdobyć pieniądze i pełna ufności modliła się: „Ojcze, ja wiem, że Ty możesz i chcesz nam dać to,
czego potrzebujemy.” Dwa dni później otrzymała list od pastora z Berlina. Właśnie zamykał centrum
odzieży dziecięcej i pytał, czy nie byłaby zainteresowana tysiącem ubranek dla dzieci w różnych
rozmiarach. Matka Ewa była tak szczęśliwa, bo ten list to była Boża odpowiedź na jej modlitwy. Od
razu więc odpisała pastorowi. Pamiętacie słowa, które czytaliśmy z Ewangelii Mateusza (6,25): „Nie
troszczcie się co będziecie jedli albo co będziecie pili (…) Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie.” Pan Bóg był pomocą Matki Ewy i dzieci, które miała pod opieką. Pan
Bóg był dla nich najważniejszy, dlatego były pewne, że nawet w bardzo trudnych chwilach mogą Mu
zaufać, że On się o nie zatroszczy.
IV. Zakończenie
Zobaczcie jak wiersz, którego się dziś uczyliśmy, spełnił się. Najważniejsze jest, by szukać Królestwa
Bożego, które jest Królestwem miłości, dobroci, przebaczenia. Pan Bóg chce byśmy szukali Jego
Królestwie, by On był w twoim i moim życiu najważniejszy, byśmy Jemu ufali, a wtedy On
zatroszczy się o nas. Tak jak troszczył się o matkę Ewę.
Zaśpiewajmy jeszcze raz nasz dzisiejszy wiersz „Królestwa Bożego”
Wszyscy śpiewają „Królestwa Bożego”
1. Prace plastyczne
A. Wróbelek z ziaren
Pomoce: załącznik str. 4, klej typu „Magic”, różne drobne ziarenka, ruchome oczko, 2 piórka
Przebieg:
 w miejscu zaznaczonego oka, przykleić ruchome oczko
 wykleić wróbelka ziarenkami
 w miejscu skrzydełka przykleić piórka

B. Piękna lilia
Pomoce: załącznik str. 5, kolorowy papier, tkaniny różnego koloru, nożyczki, klej
Przebieg: używając dostępnych rzeczy wykleić kwiatek
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