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Święto Trójcy Świętej

Główna myśl: Warto zaufać Trójjedynemu Bogu
Tekst: Rz 11,33b-36 Łaska dla wszystkich
1 Mż 12, 1-9, 15,1-6; 17,1-5 – powołanie Abrama
Wiersz: „Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na
wieki. Amen.” Rz 11,36
Propozycja piosenek: „Zwiąż Panie razem nas” [w:] Chwalmy Pana, Katowice 1999, nr 273,
„Twe drogi są wyższe” tekst piosenki i zapis nutowy znajdują się na stronie:
http://cme.org.pl/index.php?D=652; „Mój Bóg wielki jest” [w:] Najpiękniejsze o Jezusie, nr 24
Cele:




Dziecko rozumie co to znaczy Bóg w Trójcy Jedyny
Dziecko poznało historię powołania Abrama
Dziecko zostało zachęcone, by zaufać Trójjedynemu Bogu

I. Wstęp
Trójjedyny Bóg
Pomoce: 2 jabłka, nożyk, symbole Trójcy wraz z napisami (załącznik patrz str.8): na sercu BÓG –
OJCIEC, na krzyżu BÓG – SYN JEZUS, a na gołębiu BÓG – DUCH ŚWIĘTY, trójkąt
Przebieg:
Witam was na dzisiejszej świątecznej szkółce. Jakie dziś mamy święto? Dzisiaj jest Święto Trójcy
Świętej. Czy ktoś z was wie, co to jest Trójca Święta? (odpowiedzi dzieci) Jest to określenie trudne do
wytłumaczenia, ale postaram się go choć trochę wam wyjaśnić. Mam ze sobą pewną rzecz. Tę rzecz
pewnie niejeden raz już widzieliście i nawet jedliście. (osoba prowadząca pokazuje dzieciom jabłko)
To jest jabłko i na jego przykładzie postaram się wyjaśnić czym jest Trójca Święta. Gdy patrzymy na
ten owoc, to widzimy jedno, piękne jabłko. Teraz jabłko obiorę ze skórki. (osoba prowadząca obiera
jabłko ze skórki za pomocą nożyka) Mam teraz skórkę i miąższ, czyli są już dwie części. Teraz jabłko
przekroję. (osoba prowadząca kroi jabłko) Popatrzcie co jest w środku? (odpowiedzi dzieci) W środku
jabłka są nasionka. Mamy więc kolejną, trzecią część jabłka. Jest skórka, miąższ i nasiona. Bez skórki
nie byłoby jabłka, tak jak bez miąższu, czy nasion. (prowadzący pokazuje te poszczególne elementy
jabłka, potem pokazuje całe drugie jabłko) Jabłko składa się z trzech części, które tworzą całość. Tak
samo jest z Trójcą Świętą. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, które tworzą całość. (osoba
prowadząca przymocowuje do tablicy trójkąt, a na nim rysunki z napisami: BÓG–OJCIEC, BÓG–
SYN JEZUS CHRYSTUS i BÓG–DUCH ŚWIĘTY. Czyli Jeden Bóg, ale w trzech osobach.
Dzisiejsze święto Trójcy Świętej, podsumowuje wszystkie wielkie i ważne święta, które
obchodziliśmy, a które związane są Bogiem Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym. Były to święta:
Bożego Narodzenia, Epifanii (czyli pamiątka chrztu Pana Jezusa), czas Pasyjny i Wielkanoc, które
przypominały nam o śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W ostatnią niedzielę i poniedziałek
mogliśmy przeżywać Święto Zesłania Ducha Świętego.
W dzisiejszym dniu chcemy natomiast uwielbiać Boga w Trójcy, czyli Boga–Ojca, Boga–Syna
i Boga–Ducha Świętego. On jest jeden, ale w trzech osobach! Przez to jaki On jest, staje się dla nas
niepojęty i niesamowity, a z drugiej strony daje nam się poznawać i pokazuje jak bardzo nas kocha
i jak każdy z nas jest dla Niego ważny. Myślę, że możemy Mu dziękować i śpiewać na Jego chwałę,
ciesząc się tym, że On jest z nami. Zapraszam was więc teraz do śpiewu pieśni, pt. „Mój Bóg wieki
jest”. (wspólny śpiew) O chwaleniu, dziękowaniu Panu Bogu za to, że ma wszystko w swojej ręce,
mówi wiersz, który teraz poznamy.
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1. Wiersz biblijny
„Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; Jemu niech będzie chwała na wieki.
Amen” Rz 11,36
Pomoce: duży biały trójkąt, mniejszy od poprzedniego biały trójkąt z zapisanymi słowami: „Jemu
niech będzie chwała na wieki. Amen” Rz 11,36 (patrz załącznik na str. 4,5,6), masa mocująca lub
szpilki, tablica oraz cztery strzałki z następującymi nadrukami:
na pierwszej strzałce: „Albowiem z niego”
na drugiej: „i przez niego”
na trzeciej: „i ku niemu”
na czwartej: „jest wszystko”
na trójkącie zapisać: „jest wszystko”
Przygotowanie:
- przypiąć do tablicy duży biały trójkąt, a wokoło niego strzałki
skierowane w stronę trójkąta. Na koniec na duży trójkąt przymocować mniejszy.
(patrz zdjęcie nr 1)

Zdj. nr 1

Wytłumaczyć wiersz
Spróbujmy proszę przeczytać ten wiersz.
Czy wiecie dlaczego dzisiejszy wiersz zapisany jest m.in. na trójkącie? (odpowiedzi dzieci) Trójkąt ma
trzy boki i dlatego symbolizuje jednego Boga, który występuje w trzech osobach: jest Ojciec, Syn
i Duch Święty. Czego dowiadujemy się o Panu Bogu z tego wiersza? (odpowiedzi dzieci) Dzisiejszy
wiersz mówi nam o tym, że wszystko, co mamy, co posiadamy, pochodzi od Pana Boga. On trzyma
wszystko w swojej ręce. Jego plany i Jego drogi są inne i lepsze od naszych. I za to, jak mówi
dzisiejszy wiersz, powinniśmy zawsze Go chwalić. Wiersz zakończony jest słowem Amen, które
znaczy „tak niech się stanie.”
(informacja dla osoby prowadzącej: wiersz można powtarzać, zdejmując wybrane jego części
składowe)
Podsumowanie: Tak! Niech się stanie, Twoja wola Boże, która jest inna od naszych ludzkich.
Zaśpiewajmy teraz piosenkę „Twe drogi są wyższe” (śpiew pieśni pt. „Twe drogi są wyższe”)
Boże drogi i plany są dla nas niezbadane. Przekonał się o tym bohater dzisiejszej historii Abram.
II. Szkółka
Pomoce: Biblia, mapa wędrówki Abrama (patrz załącznik str. 7 z książki „Bóg cię miłuje”, ks. Jan
Karpecki, wyd. Zwiastun, Warszawa 1979), prezentacja o Abramie, którą można przygotować
z wybranych slajdów z podanych stron: www.freebibleimages.org/illustrations/abraham-canaan/
www.freebibleimages.org/illustrations/abraham-ur-preschool/
Przebieg:
1. Bóg powołuje Abrama – nasz bohater Abram na początku mieszkał w mieście Ur. Potem razem
z rodziną przeniósł się i zamieszkał w Haranie. Lecz Pan Bóg, w Trójcy Jedyny, miał względem
Abrama inne plany. Pewnego dnia Pan Bóg przemówił do Abrama „Wyjdź z ziemi swojej i od
rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki
i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem.” (1 Mż
12,1-2) Jak myślicie, czy było to proste polecenie? (odpowiedzi dzieci) Myślę, że nie było to łatwe.
Miał zostawić swój dom, miejsce, które znał i pójść do miejsca, o którym nic nie wiedział. Abram
miał iść tam, gdzie wskaże mu Pan Bóg. Nie miał mapy, ani kompasu. Mógł liczyć tylko na Pana
Boga, który stał się jego przewodnikiem. Abram był więc całkowicie zdany na Pana Boga i musiał
Mu zaufać. Czy będzie okazywał posłuszeństwo Panu Bogu przez całą drogę, która jest przed nim?
2. Abram posłuszny Bogu – Abram był posłuszny Panu Bogu, chociaż zupełnie nie wiedział jaka
droga go czekała. Opuścił dom i miasto, które znał i poszedł w nieznane, czyli tam, gdzie prowadził
go Pan Bóg. To On pokazywał mu drogę, którą miał iść, choć była nieznana i obca. Abram
uwierzył, że ten, który go prowadzi jest Bogiem. W Biblii czytamy, że „Przez wiarę usłuchał
Abraham, gdy został powołany.” (Hbr 11,8) Pan Bóg prowadził go przez wiele miejsc w Kanaanie,
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aż doprowadził do celu. Prowadził go drogą, zgodnie z obietnicą: „Zrobię z ciebie naród. Będę ci
błogosławił”
III. Zakończenie
Chociaż Abram nie znał drogi, którą miał iść, to ufał Panu Bogu, podążał za Nim i słuchał Jego głosu.
Myślę, że to wymagało od Abrama dużej odwagi. Zauważcie, że Abram żył zanim Pan Jezus
przyszedł na ziemię i zanim powstała Biblia. Gdy objawił mu się Pan Bóg, to on nic o Nim nie
wiedział. Można powiedzieć, że zaufał w ciemno i posłusznie szedł tam, gdzie Pan Bóg mu wskazał.
Abram nie wiedział też, że Bóg, który do niego mówi jest Bogiem Trójjedynym, Bogiem–Ojcem,
Bogiem–Synem (czyli Panem Jezusem) i Bogiem–Duchem Świętym. W porównaniu do Abrama,
wiemy nieco więcej o Panu Bogu dzięki Panu Jezusowi i Biblii. Wiemy, że Pan Bóg jest wiernym
Bogiem, który nas kocha i troszczy się o nas. On dziś też chce, żebyśmy tak jak Abram wyruszyli
z Nim w drogę. Oczywiście nie wiemy, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc czy nawet za rok, ale
mając takiego wspaniałego Boga, możemy Mu ufać i iść za nim, podobnie jak Abram. Bo dzięki
Niemu i przez Niego jest wszystko. Pamiętacie dzisiejszy wiersz, który się uczyliśmy. Powtórzmy go
teraz proszę.
1. Prace plastyczne
A. Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty
Pomoce: załącznik (dla grupy młodszej patrz rysunek z napisami, str. nr 9, dla grupy starszej rysunek
bez napisów, patrz str. nr 10), czerwona i zielona kredka lub mazaki, nożyczki, klej
(informacja dla osoby prowadzącej: dla grupy starszej potrzebny będzie także długopis. Starsza grupa
na pokolorowanych sercach będzie zapisywać kolejno: BÓG–OJCIEC, BÓG–SYN JEZUS, BÓG –
DUCH ŚWIĘTY)
Przebieg:
 skopiować załącznik w ilości odpowiadającej liczbie dzieci i
rozdać go uczestnikom
 poprosić dzieci o pokolorowanie na zielono kończyny, a na
czerwono serc
 starszą grupę poprosić o wpisanie na sercach: BÓG–OJCIEC,
BÓG–SYN JEZUS, BÓG–DUCH ŚWIĘTY
 poprosić o wycięcie pokolorowanych elementów
 wyciąć zapisany wiersz biblijny
 na jednej stronie kończyny, na każdym listku, przykleić po jednym sercu
 na drugiej stronie przykleić poznany wiersz
(gotową pracę przedstawiają zdjęcia nr 2 i 3)

Zdj. nr 2

Zdj. nr 3
B. Trójca Święta
Pomoce: 3 patyczki do lodów, markery: żółty, czerwony, niebieski, czarny, klej (dla dzieci z grupy
młodszej kropki klejowe), kawałek sznurka lub wstążki

Przebieg:
 rozdać każdej osobie trzy patyczki
 pokolorować jeden patyczek na żółto, drugi patyczek na czerwono, a
trzeci na niebiesko
 napisać na żółtym patyczku słowo JEZUS, na czerwonym: DUCH
ŚWIĘTY, a na niebieskim: BÓG
 skleić pokolorowane i podpisane patyczki w trójkąt
 kawałek sznurka/wstążki przeciągnąć tak, żeby można gotową pracę
zawiesić.
(gotową pracę przedstawia zdjęcie nr 4)

Zdj. nr 4
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BÓG -OJCIEC

BÓG –SYN JEZUS

BÓG –DUCH ŚWIĘTY
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