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

 
18 niedziela po Trójcy Świętej 

 

 

Główna myśl: Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój, radość 

Tekst: Rz 14,17-19  

            2 Sm 9, 1-13 – wspaniałomyślność Dawida wobec syna Jonatana   

Wiersz: Dążmy więc do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. (Rz 14,19)   

 

Cele:  

 Dziecko poznało historię Dawida i Mefiboszeta 

 Dziecko wie, czym jest Królestwo Boże  

 Dziecko zostało zachęcone, by z dobrych cegieł budować Królestwo Boże  

 

 

I. Wstęp 

A. Budowla z dobrych cegieł – propozycja dla dzieci z grupy młodszej 

Pomoce: tablica, masa mocująca, jedna prawdziwa cegła oraz przygotowane cegły z papieru 

(informacja dla osoby prowadzącej: papierowe cegły z zamieszczonymi rysunkami funkcjonującymi 

jako określone symbole: chleb (pokarm), szklanka (napój); serce (miłość); uśmiechnięta twarz 

(radość); smutna twarz (smutek); waga (sprawiedliwość); gołąb (pokój); skrzynia skarbów 

(bogactwo). Obrazki zamieszczone za zgodą portalu św. Izydora, www.isidorus.net; Patrz 

załacznik: 18 niedziela po Trójcy Świętej_Załącznik nr 1_szablony papierowych cegieł z rysunkami 

grupa młodsza) 

 

Przebieg: 

Witam was na dzisiejszej szkółce. Mam do was pytanie: Czy wiecie co to jest? (osoba prowadząca 

pokazuje dzieciom cegłę) Tak, to jest cegła. Do czego służą cegły? (odpowiedzi dzieci) Cegły służą do 

budowania domów, murów, zamków, itd. Na dzisiejszych zajęciach będziemy potrzebować kilka 

cegieł. W związku z tym, że są one ciężkie, nie mogł(a)(e)m przynieść prawdziwych. Zamiast nich 

mam papierowe (osoba prowadząca pokazuje dzieciom papierowe cegły i krótko wyjaśnia znaczenie 

widniejących na nich rysunków; można też dzieci prosić o nazywanie konkretnych rysunków i ich 

symboli) Zobaczcie, na tej cegle jest narysowany chleb. Chleb oznacza jedzenie/pokarm. Co znajduje 

się na kolejnej cegle? (odpowiedzi dzieci) Tak, to jest szklanka i ona przypomina nam o piciu. Jest też 

serce. O czym myślicie, gdy widzicie serce? (odpowiedzi dzieci). Tak, serce oznacza miłość. Na 

następnej cegle mamy wagę. Wagę używa się w sklepie, w kuchni. Dzięki niej można sprawdzić, ile 

ważą różne produkty. Waga ma jeszcze inne znaczenie. Oznacza sprawiedliwość, czyli takie dobre 

postępowanie. Co znajduje się na kolejnej cegle? (odpowiedzi dzieci) Tak, na niej jest uśmiechnięta 

buzia, która wyraża radość. Kolejna cegła przedstawia płaczącą buzię, która wyraża smutek. Czy 

pamiętacie, jakiego ptaka wypuścił Noe z Arki? (odpowiedzi dzieci) Tak, to był gołąb. Jego obrazek 

znajduje się na ostatniej cegle. Gdy Noe wypuszczał go z Arki, on wracał. Oznaczało to, że woda była 

wszędzie i nie można było opuścić Arki. To na pewno był niepokojący znak. W momencie gdy, 

wypuszczony po raz kolejny, gołąb nie wrócił na statek rodzina Noego mogła poczuć ulgę i pokój, że 

wkrótce wody opadną i będą mogli wyjść z Arki. Gołąb oznacza więc pokój.  

Cegły zostawimy na moment. Jestem pewn(a)(y), że słyszeliście już wielokrotnie o królestwie. 

Kto w nim rządzi? (odpowiedzi dzieci). Tak, to król i królowa. Gdzie oni mieszkają? (odpowiedzi 

dzieci) Macie rację. Zwykle w jakimś pięknym zamku lub pałacu. Teraz przeczytam wam krótki 

fragment z Biblii. Tam będzie mowa o Królestwie Pana Boga. W nim królem jest Pan Bóg. Królestwo 

to jest też wyjątkowe, bo niewidzialne. Można go jednak rozpoznać. W jaki sposób? O tym teraz wam 

przeczytam. (Rz 14,17-19 czyta osoba prowadząca. Można również wykorzystać przekład „Nowy 

Testament współczesny przekład”, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 

1991, patrz str. nr 4) Z czego zbudowane jest Królestwo Pana Boga? (odpowiedzi dzieci) Z czego  

nie jest zbudowane? (odpowiedzi dzieci) Spośród cegieł, które mamy wybierzemy teraz te, z których 

zbudowane jest Królestwo Pana Boga. (dzieci podchodzą do tablicy/ stołu i wybierają odpowiednie 

cegły składające się na Królestwo Boże)  

http://www.isidorus.net/
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Podsumowanie:  

Królestwo Boże to pokój, sprawiedliwość, radość, miłość. Zobaczcie, jak dobre jest to Królestwo Pana 

Boga. Dziś poznamy człowieka, który budował Królestwo Boże z tych dobrych cegieł. Kim on był? 

Posłuchajcie, proszę.  

 

B. Dobre cegły – propozycja dla dzieci z grupy starszej 

Pomoce: tablica, masa mocująca/szpilki, przygotowane cegły z papieru z następującymi napisami: 

pokarm, napój, odpoczynek, sprawiedliwość, pokój, radość, miłość, samochód, komputer, telewizja, 

łóżko; (informacja dla osoby prowadzącej: patrz załącznik: 18 niedziela po Trójcy Świętej_załącznik 

nr 2_pomoce dla dzieci z grupy starszej) 

 

Przebieg: 

Witam was wszystkich w dzisiejszą niedzielę. Co to jest królestwo? (odpowiedzi dzieci) Królestwo to 

państwo, w którym rządzi król. Czy są na świecie jeszcze królestwa? (odpowiedzi dzieci) Zgadza się. 

Królestwem jest Anglia, Dania, Norwegia, Hiszpania, Szwecja. Jak myślicie, czy istnieje niewidzialne 

królestwo? (odpowiedzi dzieci) Tak, jest nim Królestwo Pana Boga. W nim rządzi sam Pan Bóg. 

Zobaczcie, na stole leżą papierowe cegły z różnymi napisami. Waszym zadaniem będzie wybranie 

tych cegieł, z których waszym zdaniem składa się Królestwo Boże i przymocowanie ich do tablicy. 

(czas na pracę dzieci) Dziękuję. Posłuchajcie teraz proszę krótkiego fragmentu z Biblii. Dzięki niemu 

dowiemy się, z czego zbudowane jest Królestwo Boże i później sprawdzimy czy aby na pewno 

wszystkie wybrane przez was cegły zostaną na tablicy. (Rz 14,17-19 czyta osoba prowadząca) Z czego 

składa się Królestwo Boże? (odpowiedzi dzieci) Czy wszystkie zawieszone przez was cegły zostaną na 

tablicy, czy któreś trzeba zdjąć? 

 

Podsumowanie:  

Nie wszystkie cegły budują Królestwo Pana Boga. Tylko radość, miłość, pokój i sprawiedliwość.  

Dziś poznamy człowieka, który budował Królestwo Boże. Z jakich cegieł i w jaki sposób? 

Posłuchajcie, proszę.   

 

II. Szkółka  

Pomoce: Biblia, prezentacja do opowiadanej historii, którą można stworzyć wykorzystując obrazki  

ze strony: www.freebibleimages.org/illustrations/david-mephibosheth/  

 

Przebieg:  

1. Dwaj przyjaciele: Dawid i Jonatan – król Dawid miał bardzo dobrego przyjaciela, syna 

króla Saula, o imieniu Jonatan. Jonatan podarował mu łuk i pas rycerski. Razem spędzali 

wiele czasu. Pewnego dnia wydarzyło się nieszczęście. Jonatan zginął podczas bitwy z 

Filistyńczykami. Kiedy Dawid dowiedział się o tym, bardzo się zasmucił.      

2. Postanowienie Dawida – pewnego razu Dawid zapytał: „Czy pozostał jeszcze ktoś z domu 

Saula,    abym mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana?” (2 Sm 9,1) Okazało się, 

że pozostała tylko jedna osoba, Mefiboszet, syn Jonatana. Miał on chore nogi. Gdy miał 5 lat 

wypadł z rąk opiekunki na ziemię. (II Sam 4,4) Od tej pory miał uszkodzone obie stopy i nie 

mógł normalnie chodzić. Gdy Dawid dowiedział się o nim, postanowił mu pomóc i kazał 

Mefiboszeta przyprowadzić do pałacu.   

3. Spotkanie – Mefiboszet bał się tego spotkania. Gdy przybył do króla, padł przed nim na twarz 

i oddał pokłon. Dawid od razu uspokoił go, mówiąc, że ma się nie bać, bo ze względu na 

przyjaźń z jego ojcem – Jonatanem – będzie się o niego troszczył. Od tego dnia Mefiboszet 

zamieszkał w pałacu, jadał z królem Dawidem. Co więcej, otrzymał też ziemię, po swoim 

dziadku królu Saulu.  

 

III. Zakończenie 
Mefiboszet poczuł zdumienie, że wielki król Dawid złożył mu taką obietnicę i zatroszczył się o niego. 

Mógł zamieszkać w Jerozolimie i był traktowany jak członek rodziny króla Dawida. Czy widząc 

postępowanie króla Dawida można powiedzieć, że on budował Królestwo Boże? (odpowiedzi dzieci) 

Tak, ponieważ okazał dobroć, czyli można powiedzieć, że oddał sprawiedliwość Mefiboszetowi. 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/david-mephibosheth/
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Dawid sprawił mu wielką radość. Okazał też miłość. Dzięki temu Mefiboszet mógł doświadczyć 

pokojowego nastawienia ze strony króla.  

 Król Dawid nie zrobił tak naprawdę nic wielkiego. Okazując dobroć Mefoboszetowi, budował 

Królestwo Boże. To samo możemy również i my robić. Przez małe gesty miłości, dobroci, pokoju 

możemy budować Królestwo Pana Boga. Dzięki temu inni ludzie będą mogli zobaczyć jak dobre i 

wspaniałe jest to Królestwo i przede wszystkim jak dobry i kochający Król nim rządzi. Zachęcam was 

do tego, żeby w najbliższym tygodniu szukać okazji do budowania Królestwa Pana Boga. Może za 

tydzień ktoś z was będzie chciał opowiedzieć o tym, co dobrego udało się zrobić i w jaki sposób udało 

się postawić kilka cegiełek w Królestwie Bożym.   

 

A. Wiersz biblijny 

Dążmy więc do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Rz 14,19   

 

Pomoce: masa mocująca, na 8 kolorowych kartkach zapisać słowa wiersza: 

na pierwszej kartce zapisać: DĄŻMY 

na drugiej: WIĘC 

na trzeciej: DO TEGO 

na czwartej: CO SŁUŻY 

na piątej: POKOJOWI 

na szóstej: I WZAJEMNEMU  

na siódmej: ZBUDOWANIU 

na ósmej: RZ 14,19 

 

Przebieg:  

Wytłumaczyć wiersz 

Co to znaczy, że się do czegoś dąży? (odpowiedzi dzieci) Dążyć do czegoś to działać w określonym, 

wyznaczonym kierunku, tak długo, aż cel zostanie osiągnięty.  

Nasz dzisiejszy wiersz też mówi o dążeniu, poruszaniu się w określonym kierunku. Posłuchajmy. 

(osoba prowadząca czyta zapisany wiersz) Choć w tym wierszu nie padają słowa „Królestwo Boże”, 

to jest dla nas zachęceniem do jego budowania. Okazując pokój, miłość, radość i sprawiedliwość 

będziemy mogli wzajemnie się budować, czyli wspierać i zachęcać. Choć nie będziemy wznosić 

widzialnej budowli, to przez takie zachowanie z pewnością będziemy tworzyć Królestwo Boże. 

Czasem to nie będzie łatwe, ale jest z nami Król, czyli Pan Bóg, który chce nas w tym wspierać i jest 

gotowy do tego, żeby nas słuchać. 

 

(informacja dla osoby prowadzącej: wiersza uczymy przymocowując po kolei kartki z zapisanymi 

słowami, budując z nich dom. Czytamy wiersz kilka razy, następnie dla utrudnienia odczepiamy 

wybrane kartki)  

 

2.  Prace plastyczne 
A. Wspaniały dom – propozycja dla dzieci z młodszej grupy 

Pomoce: rysunek (patrz załącznik: 18 niedziela po Trójcy Świętej_załącznik nr 3_szablon pracy 

plastycznej_ grupa młodsza), kredki, kartka bloku technicznego, nożyczki, klej 

 

Przebieg:  

 rozdać rysunki dzieciom 

 poprosić o pokolorowanie cegieł i dachu 

 wyciąć pokolorowane cegiełki i dach 

 przykleić cegły na kartkę z bloku technicznego budując dom 

       (patrz załącznik: 18 niedziela po Trójcy Świętej_ załącznik nr 4_zdjęcie gotowej pracy 

plastycznej dla grupy młodszej) 

 

B. Projekt budynku – propozycja dla dzieci z grupy starszej 

Pomoce: czysta kartka, ołówek, linijka, gumka, kredki 
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Przebieg: 

 rozdać każdemu dziecku kartkę, ołówek 

 poprosić o zaprojektowanie budynku 

 wkomponować w zaprojektowany budynek poznany wiersz 

         (patrz załącznik: 18 niedziela po Trójcy Świętej_ załącznik nr 5_zdjęcie gotowej pracy 

plastycznej dla grupy starszej) 

 

 

 
Nowe tłumaczenie 

„Nowy Testament współczesny przekład”, wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 

Warszawa 1991 

 

List Pawła do Rzymian 14,17-19 

 

 

17. W Królestwie Bożym nie jest rzeczą ważną pokarm i napój, lecz dążenie do   

      sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. 

18. Kto bowiem w ten sposób służy Chrystusowi, jest miły Bogu i cieszy się poważaniem  

      u ludzi. 

19. Starajmy się więc o to, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

18 niedziela po Trójcy Świętej_Załącznik nr 1_szablony papierowych cegieł z rysunkami_grupa młodsza 

18 niedziela po Trójcy Świętej_załącznik nr 2_pomoce dla dzieci z grupy starszej 

18 niedziela po Trójcy Świętej_załącznik nr 3_szablon pracy plastycznej_ grupa młodsza 

18 niedziela po Trójcy Świętej_ załącznik nr 4_zdjęcie gotowej pracy plastycznej dla grupy młodszej 

18 niedziela po Trójcy Świętej_ załącznik nr 5_zdjęcie gotowej pracy plastycznej dla grupy starszej 


