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

Przedostania Niedziela roku kościelnego 
 

 
Główna myśl: Pan Bóg wzywa do działania dla Jego chwały 
Tekst: Łk 16,1-8  
Wiersz: „Bądźcie dzielni w działaniu, a Pan niech będzie z tym, który jest prawy.” 2 Księga 
Kronik 19,11b 
 
Cele:  

 Dziecko poznało historię nieuczciwego zarządcy   
 Dziecko zostało zachęcone, by działać na Bożą chwałę 

 
 
I. Wstęp 
Uczciwość – scenka  
Pomoce: parę małych koszyków z różnymi cukierkami 
Informacja dla osoby prowadzącej: do scenki potrzebne są dwie osoby. Sprzedawca i Klient  
 
Przebieg: 
Dzień dobry. Witam was serdecznie i zapraszam do pewnego małego sklepu. Bardzo proszę, żebyście 
uważnie obserwowali co się tam wydarzy.  
 
Sklep. Do sklepu wchodzi osoba, która chce kupić cukierki.  
Klient: Dzień dobry! 
Sprzedający: Dzień dobry! Czym mogę służyć, co podać?  
Klient: Chciałabym kupić 20 dag dobrych cukierków. 
Sprzedający: Dobre cukierki   
Sprzedawca odwracając się od Klienta mówi po cichu do siebie – To może powiem, że te cukierki są 
bardzo dobre, chociaż wcale nie są,. No, ale w końcu muszę je sprzedać. 
Po chwili głośno dodaje: Polecam te cukierki, są bardzo dobre. Klienci bardzo chętnie je kupują. 
(pokazuje na cukierki) 
Klient: No dobrze. Skoro pan poleca, to kupię je. Może nawet całe kilo. 
Sprzedający: Super, bardzo dobry wybór. Bardzo proszę.   
 
Podsumowanie:  
Informacja dla osoby prowadzącej: po oglądnięciu scenki porozmawiać z dziećmi o zachowaniu 
sprzedającego.  
Co myślicie o zachowaniu osoby sprzedającej? (odpowiedzi dzieci) Czy był to uczciwy człowiek? 
(odpowiedzi dzieci) Nie mówił prawdy, bo polecał cukierki, które wcale nie były bardzo dobre.  
My dzisiaj poznamy pewnego człowieka, który też coś zrobił, co nie było całkiem dobre. Posłuchajcie.  
 
II. Szkółka  
Pomoce: Biblia, do szkółki można użyć postaci z flanelografu, lub mapety, przygotowany duży dzban 
z napisem BARYŁKA -22 litry, oraz duży worek z napisem KORZEC -525 litrów 
 
Przebieg:  
1. Bogaty człowiek i jego zarządca – bogaty człowiek zatrudnił człowieka do prowadzenia swoich  
interesów. Po pewnym czasie mu doniesiono jednak, że zarządca jest nieuczciwym człowiekiem.  
2. Reakcja właściciela – co zrobił właściciel? Wezwał nieuczciwego pracownika i powiedział mu:  
„Dowiedziałem się, że okradasz mnie. Przygotuj mi sprawozdanie z twojej pracy, bo chcę cię zwolnić! 
Masz czas, by uporządkować te sprawy!”  
3. Co zrobi nieuczciwy pracownik?  – po rozmowie z właścicielem, zarządca zaczął zastanawiać się, 
co będzie robić, gdy straci tak dobrą pracę?  Myślał nad swoją przyszłością, zaczął analizować 
wszystkie możliwości. W końcu znalazł rozwiązanie. Jakie? Spotkał się ze wszystkimi osobami, które 
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były coś winne bogatemu właścicielowi. Pytał o ich długi. Jeden dłużnik powiedział, że jest winien 
100 baryłek oliwy. Drugi winny był 100 korców pszenicy. Kiedy już poznał ich długi, zaproponował 
im dokonanie zmiany zapisu w dokumentach: by te 100 baryłek oliwy zamienili na 50 baryłek, a 100 
korców pszenicy na 80. 
4. Co na to właściciel? – o tej nieuczciwości dowiedział się w końcu też właściciel. Co zrobił? My 
pewnie od razu wyrzucilibyśmy nieuczciwego zarządcę. Jak postąpił właściciel? Możemy się zdziwić 
słysząc jego reakcję. Właściciel nie ukarał go, ale pochwalił. Jak to pochwalił, możemy zapytać, 
przecież on oszukał? Lecz słuchajcie teraz uważnie! Pracownik został pochwalony przez 
właściciela, NIE ZA TO, że oszukiwał, lecz za pomysłowość. Za to, że zaczął działać, zaczął coś 
robić. Bo to, co zrobił zarządca oczywiście było złe. Był nieuczciwy.  
 
III. Zakończenie 
Dzisiejsza historia ma przypomnieć nam, że każdy z nas jest takim zarządcą, który otrzymał od Pana 
Boga jakiś dar, talent, który powinien dobrze wykorzystać, rozwijać. Bądź pomysłowy i działaj tak jak 
tego chce od ciebie Pan. Masz używać swoich rąk, nóg, ust, uszu, by działać na Bożą chwałę, bo w 
Ewangelii Łukasza 16,8 czytamy „synowie tego świata są przebieglejsi (…) od synów światłości.” Są 
przebieglejsi, wykazują więcej energii w swoich działaniach, dlatego bądź aktywny i działaj, tak jak 
chce Pan. Pan Bóg wzywa nas do działania. 
 
1. Wiersz biblijny 
Bądźcie dzielni w działaniu, a Pan niech będzie z tym, który jest prawy. 2 Księga Kronik 19,11b 
 
Pomoce: wiersz zapisany na czterech dużych kartkach 
na pierwszej zapisać: BĄDŹCIE DZIELNI W DZIAŁANIU 
na drugiej: A PAN NIECH BĘDZIE Z TYM 
na trzeciej: KTÓRY JEST PRAWY. 
na czwartej kartce zapisać: 2 Księga Kronik 19,11b  
 
informacja dla osoby prowadzącej: grupę młodszą można nauczyć tylko pierwszej części tego wiersza, 
czyli: Bądźcie dzielni w działaniu. 
 
Przebieg:  
Wytłumaczyć wiersz 
Dzisiejszy wiersz jest zachęceniem „Bądźcie dzielni”. Dzielni, czyli jacy? (odpowiedzi dzieci) Czyli 
odważni, śmiali, nieustraszeni, mężni. A Pan Jezus będzie z osobą prawą, czyli uczciwą, pracowitą. 
Czy nie jest to dobra wiadomość, że ten wspaniały Pan będzie z nami? Myślę, że tak, bo gdy On 
będzie z tobą, będzie z nami, wtedy nie musimy się niczego bać.      
 
Informacja dla osoby prowadzącej: wszyscy razem głośno czytają zapisany wiersz. Następnie dzieci 
zostają podzielone na dwa zespoły, które na przemian mówią kolejne wyrazy wiersza biblijnego.  
W chwili gdy grupa mówi słowo, wstaje.  
  
2.  Prace plastyczne 
A. Co ja mogę zrobić dla Bożej chwały – propozycja dla grupy młodszej 
Pomoce: załącznik nr 1(patrz załącznik 
2017_11_19_Przedostatania_Niedziela_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_1), kredki, ołówek 
 
Przebieg:  

 rozdać każdemu załącznik nr 1, oraz kredki 
 porozmawiać z dziećmi, o tym, co przestawiają poszczególne obrazki, omówić jak 

przedstawionymi częściami ciała mogą chwalić Pana (dzieci podają swoje propozycje)   
 następnie poprosić o połączenie obrazków ze sobą, rysując kreskę, czyli jak mogą chwalić 

Pana moimi ustami, oczami, rękami, nogami 
 na koniec obrazki pokolorować 
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Inna propozycja pracy dla grupy młodszej:  dzieci same rysują to, w  jaki sposób mogą  chwalić Pana 
Boga swoimi rękami, oczami, buziami, nogami. Wtedy można rozdać dzieciom załącznik nr 2, 
 
 
B. Co robię, by chwalić Pana – propozycja dla starszej grupy 
Pomoce: załącznik nr 2 (patrz załącznik 
2017_11_19_Przedostatania_Niedziela_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_2), ołówek 
 
Przebieg:  

 rozdać każdemu załącznik nr 2, oraz ołówek 
 poprosić, by przy zamieszczonych obrazkach części ciała dzieci napisały w jaki sposób mogą 

ich używać, by chwalić Pana, 
 na koniec osoby mogą podzielić się tym, co napisały  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
2017_11_19_Przedostatnia_Niedziela_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_1 
2017_11_19_Przedostatnia_Niedziela_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_2 
  

 
 
 


