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

21.niedziela po Trójcy 
 

 
Główna myśl: Co przynosi życie z Bogiem 
Tekst: Mateusz 10,34 – Nie pokój a miecz 
„Nie myślcie, że z moim przyjściem zapanuje na ziemi pokój, nie, raczej walka.” Nowy 
Testament Nowy przekład z języka greckiego. Wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo 
Biblijna, Warszawa 1991 
Dzieje Apostolskie 4,1-22; 5,17-42 – Piotr i Jan przed Radą 
Wiersz: „Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń!” Psalm 34,15 
 
Cele:  

 Dziecko poznało historię i zadania powołanych uczniów 
 Dziecko rozumie, ze życie z Bogiem nie jest zawsze prostą sprawą 
 Dziecko zostało zachęcone do tego, by czynić pokój 

 
 
 
I. Wstęp 
1. Pan Jezus jest … – propozycja dla grupy młodszej  
Pomoce: Biblia, rysunek DROGI, KRZEWU WINNEGO, CHLEBA, ZAPALONEJ ŚWIECY, 
DRZWI, PASTERZA rysunki te pokazują to, jak nazywał siebie Pan Jezus załączniki 1-6 (patrz 
załączniki:  
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1; 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2; 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3; 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4; 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_5; 
 2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_6 )  
Informacja: obrazki zamieszczone zostały za zgodą portalu św. Izydora 
 
Informacja dla osoby prowadzącej: rozwiesić na ścianach przygotowane rysunki. 
 
Przebieg: 
Witam was na dzisiejszej szkółce. Cieszę się, że jesteście. Jeżeli wchodząc do naszej salki 
rozejrzeliście się uważnie, to pewnie zauważyliście coś, czego do tej pory tutaj nie było. To 
rozwieszone na ścianach rysunki. Czy potraficie powiedzieć co one przedstawiają? (odpowiedzi 
dzieci) Zgadza się, mamy krzew winny, chleb, zapaloną świecę. Są też drzwi, droga i pasterz. Te 
wszystkie rysunki coś łączy. A co? Zaraz się dowiemy. Czy słyszeliście już może, że ktoś tak mówił: 
Ja jestem …? Ja jestem drogą. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem krzewem winnym. Tak o sobie 
mówił Pan Jezus i te rozwieszone na ścianach rysunki właśnie to pokazują. (osoba prowadząca mówi 
jak Pan Jezus mówił o sobie i pokazuje odpowiedni obrazek)   
 
 
Podsumowanie:  
Pan Jezus powiedział, że jest drogą, jest miłością, jest dobrym pasterzem. Co w takim razie znaczą 
słowa, które chcę wam przeczytać z Ewangelii Mateusza 10,34 „Nie myślcie, że z moim przyjściem 
zapanuje na ziemi pokój, nie, raczej walka.”  (osoba prowadząca czyta wyznaczony wiersz) Tego 
postaramy się dowiedzieć. 
 
2. Pan Jezus mówi: Ja jestem – propozycja dla grupy starszej  
Pomoce: Biblia, załącznik nr 7 (patrz załącznik:  
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_7 ) ołówek 
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Przebieg: 
Witam was na dzisiejszej szkółce. Na początek mam dla was ważne zadanie. Dostaniecie kartki,  
na których zapisane są pewne wiersze biblijne. Postaracie się znaleźć je w Bibliach, które otrzymacie. 
Następnie zapiszecie obok wyznaczonego wiersza, czego dowiedzieliście się po jego przeczytaniu. 
(osoba prowadząca rozdaje Biblie, załączniki nr 7 i ołówki. Następnie dzieci szukają w Bibliach 
wyznaczonych wierszy i zapisują to, czego się dowiedziały) Jeżeli już skończyliście, to możemy teraz 
przeczytać co na swoich kartach zapisaliście. (dzieci czytają to, co zapisały na otrzymanych kartkach)  
 
Podsumowanie:  
Przypomnieliśmy sobie to, co Pan Jezus powiedział o sobie, że jest drzwiami, drogą, światłem, jest 
miłością, dobrym pasterzem. Co w takim razie znaczą słowa, które zaraz przeczytamy, a zapisane są  
w Ewangelii Mateusza 10,34. „Nie myślcie, że z moim przyjściem zapanuje na ziemi pokój, nie, 
raczej walka.” (osoba prowadząca wybiera ochotnika, który czyta wyznaczony wiersz z Ewangelii 
Mateusza 10,34) Jak to jest możliwe, że Jezus, o którym czytaliśmy, że jest miłością, drogą, jest 
dobrym pasterzem, wcale nie przynosi pokoju, lecz walkę? Przecież często myślimy, że gdy 
pójdziemy za Jezusem, wtedy wszystko będzie już proste, nie spotkają nas żadne trudności, czy 
przeszkody. Lecz słowa, które przeczytaliśmy, mówią zupełnie coś innego. Pan Jezus powiedział, że 
życie z Bogiem nie zawsze jest proste. O tym mieli okazję przekonać się nie tylko uczniowie Pana 
Jezusa.  Posłuchajcie.  
 
II. Szkółka  
Pomoce: Biblia, mapa świata, dwie historie z gazetki „Open Doors” 10/2017, pierwsza „Służyć Bogu 
zamiast ludziom” str. 10, oraz druga „Samotni, ale nie opuszczeni” str. 04 -06 
Można stworzyć prezentację wykorzystując obrazki z podanych poniżej stron: 
www.freebibleimages.org/illustrations/peter-john-arrested/  
www.freebibleimages.org/illustrations/apostles-persecuted/  
 
Przebieg:  
1. Uczniowie Jezusa – Gdy Pan Jezus był ze swoimi uczniami, wszystko było dla nich łatwiejsze. 
Gdy było trudno, gdy nie wiedzieli co robić, zawsze mogli zwrócić się do swego Nauczyciela. Lecz 
teraz, gdy ich Mistrz Jezus Chrystus, wrócił do Ojca, przekonali się, że wcale tak prosto nie jest. 
Zaczęli być prześladowani za to, w Kogo wierzą i co mówią. Doświadczyli tego między innymi Piotr 
i Jan, którzy opowiadali ludziom o Panu Jezusie, kim był, co dla nich zrobił, i za to zostali uwięzieni. 
Stanęli przed Radą Najwyższą, która zabroniła im mówić o Jezusie, a na koniec kazała ich wychłostać. 
(informacja dla osoby prowadzącej: Rada Najwyższa to najwyższa w tamtych czasach instytucja 
sądownicza.) Lecz oni wcale się nie przestraszyli, lecz cieszyli się z tego, że mogli cierpieć dla swego 
Nauczyciela. I dalej zwiastowali naukę Jezusa.   
2. Prześladowani ludzie – no dobrze, możecie powiedzieć, tak było dawno temu. Czy dzisiaj też nas 
może coś takiego spotkać? Może, chcę wam opowiedzieć dwie, krótkie historie, które dzieją się 
obecnie.  
a) „Służyć Bogu zamiast ludziom” historia Nani i Nha Phong z Laosu – Nani i Nha Phong to dwie 
dziewczyny, które mieszkają w Laosie. Laos to państwo w Azji. (osoba prowadząca pokazuje na 
mapie Laos) Dopiero niedawno, bo rok temu, dziewczyny dowiedziały się o Panu Jezusie, o tym co 
dla nich zrobił, uwierzyły w Niego i On stał się dla nich najważniejszy. Ale ich wiara już została 
poddana próbie. Posłuchajcie, co się stało. (osoba prowadząca czyta historię prześladowanych 
dziewczyn z Laosu) 
 „Pewnego razu, kiedy szłyśmy do kościoła, nasza rodzina była na nas bardzo zła. – opowiada Nani. 
Tamtego dnia poprzestali tylko na groźbach. Jednak trzy tygodnie później sytuacja nasiliła się. 
Niektórzy członkowie rodziny potajemnie śledzili siostry idące na nabożeństwo. Wzburzeni 
wyciągnęli je siłą z budynku kościoła i zabrali z powrotem do wioski. Tam zostały związane 
i umieszczone z dala od siebie. Przez wiele dni krewni próbowali nakłonić je do odwołania wiary 
w Jezusa. Pomimo to siostry pozostały wytrwale przy Panu. „Chociaż jest trudno, chcemy podążać za 
Jezusem.”  Po czterech dniach kobiety zostały wprawdzie wypuszczone, ale ich tata jest nadal bardzo 
zagniewany. Na polecenie przełożonego wioski pobił nawet swoje córki. „Chcemy być bardziej 
posłuszne Jezusowi, niż komukolwiek innemu. Wiemy, że Jezus za nas umarł i nie chcemy wracać do 
naszej starej religii. Jest trudno, ale podążamy za Jezusem – mówi Nani.  



 3 

Mimo dużego ryzyka Nani i Nha Hong zdołały uczęszczać na niedziele nabożeństwa (...)”  
b) „Samotni, ale nie opuszczeni” historia Kaia z Laosu –„Kai był pierwszy w swojej prowincji, 
który zdecydował się pójść za Jezusem. Wcześniej służył jako major w armii Laosu. Często był 
agresywny wobec swojej żony oraz dzieci. Jednak gdy Kai poznał Jezusa, jego życie całkowicie się 
zmieniło. Opowiadał on o Jezusie osobom w swoim otoczeniu i wielu odwiedzało go, by przekonać 
się jak bardzo się zmienił. Kiedy wieść o nim rozeszła się po całej prowincji otrzymał ostrzeżenie od 
władz. Pewnego dnia do jego domu przyszli dwaj policjanci. Funkcjonariusze nakazali Kaiowi przyjść 
do domu starszego wioski. Kiedy jeden z policjantów wyprowadzał go na zewnątrz, drugi został 
z żoną Kaia i wyjaśnił jej, że trafi on do więzienia, bo rozpowszechniał Ewangelię. Tak naprawdę nie 
ma szans, że zobaczy go ponownie. (…) Gdy policjanci zabrali Kaia, nie przypuszczał on nawet, że 
może tak długo wracać do żony i dzieci. Został umieszczony w małej, ciemnej izolatce. „Moje ręce  
i nogi były skute kajdankami. Nie było tam toalety. Dawali mi tylko plastikową butelkę wody. 
Pomieszczenie było całkowicie ciemne i nic nie widziałem.” – tak mówił. Z rana oraz wieczorami 
musiał czyścić łazienki personelu, a nocami dźwigać kamienie i wykonywać inne ciężki prace. Zimno, 
ciągła ciemność, wyczerpanie i słaba dieta składająca się z garści ryżu na dzień – bardzo dawały się 
we znaki. „Odczuwałem bóle na całym ciele. Miałem także bóle głowy, pleców, a czasem dreszcze.” 
Kai miał także silne bóle oczu, a dziś prawie nie widzi na lewe oko. Podczas tego męczącego czasu 
Kai umocnił się w Jezusie. „Długo żyłem w tym małym pokoju i nie mogłem w tym czasie robić nic 
innego, jak tylko się modlić, modlić i jeszcze raz modlić o to, aby ludzie odnaleźli Jezusa. Modliłem 
się również o mój kraj. (…) Po 13 latach Kai został w końcu wypuszczony na wolność. Jednak znowu 
musiał uciekać i dopiero od tego roku może mieszkać znowu ze swoją rodziną. Jednak nadal jest 
bardzo ostrożny.” Mimo to historia Kaia i jego żony wyraźnie pokazuje, jak Jezus może działać 
pośrodku cierpienia i prześladowania, oraz jak ważna jest modlitwa.    
 
III. Zakończenie 
Przypomnijmy sobie jeszcze raz słowa, które Pan Jezus powiedział, bo jak mogliśmy się przekonać 
mówił je nie tylko do swoich uczniów, lecz także do nas. (w grupie młodszej czyta osoba prowadząca,  
w grupie starszej ochotnik czyta wiersz Mt 10,34) On powiedział, że życie z Bogiem nie zawsze 
będzie proste. Lecz On będzie zawsze z nami, gotów by pomóc.  
 
1. Wiersz biblijny 
„Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się o niego!” Psalm 34,15 
 
Pomoce: Biblia, na dużych kartkach zapisane słowa wiersza. 

 na ciemnej kartce zapisane słowa wiersza – ODWRÓĆ SIĘ OD ZŁA 
  na jasnej kartce zapisane słowa wiersza – I CZYŃ DOBRZE. 
  na kolejnej jasnej kartce zapisane słowa – SZUKAJ POKOJU  
              na jasnej kartce zapisane słowa – I UBIEGAJ SIĘ O NIEGO. 
              na następnej kartce zapisać – PSALM 34,15 
 
Przebieg:  
Wytłumaczyć wiersz 
Co robimy, gdy chcemy się czegoś dowiedzieć? (odpowiedzi dzieci)  
Szukamy informacji w jakiś mądrych poradnikach, książkach, pytamy rodziców, nauczycieli, nawet 
kolegów. Lecz chcę wam pokazać jedną książkę w której znajdziemy dużo ważnych rad. Tą książką 
jest Biblia. (osoba prowadząca pokazuje Biblię) W niej znajdziemy wiele cennych wskazówek jak żyć 
z Bogiem.  
Jedna z tych rad brzmi: „Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się o niego.”  
Odwrócić się, czyli skierować się w przeciwną stronę. (osoba prowadząca może to zademonstrować) 
Odejść od zła i pójść w stronę dobra. Przestać robić to, co złe, a zacząć robić tylko to, co dobre.  
Szukać pokoju, czyli zgody i dążyć do niego.  
 
Informacja dla osoby prowadzącej: wybrać 5 ochotników, którzy staną z przodu sali w przypadkowej 
kolejności, trzymając zapisany na kartkach wiersz. Dzieci starają się prawidłowo ułożyć wiersz.  
Następnie wszyscy głośno czytają wiersz. W trakcie powtarzania dzieci zmieniają za każdym razem 
pozycję, np.; stojąc na prawej nodze; stojąc przodem, chwytając za rękę sąsiada, itp    
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2.  Prace plastyczne 
A. Czyń dobrze – propozycja dla młodszej grupy 
Pomoce: załącznik nr 8 (patrz załącznik: 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_ 8), kredki 
 
Przebieg:  

 rozdać załącznik nr 8, kredki 
 poprosić o pokolorowanie obrazka 
 
  

B. Pamiętaj – propozycja dla starszej grupy 
Starsi – wiersz ozdobić do ramki  
Pomoce: załącznik nr 9 (patrz załącznik: 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_ 9), kredki, nożyczki, klej, dostępne 
rzeczy, którymi można wiersz ozdobić 
 
Przebieg:  

 rozdać wszystkim załącznik nr 9, kredki, rzeczy, do ozdobienia, klej 
 poprosić o ozdobienie otrzymanego wiersza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1; 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2; 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3; 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4; 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_5; 
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_6   
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_7     
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_8     
2017_11_05_21_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_9     
 


