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6.Niedziela po Wielkanocy 
  

  
Główna myśl: Pan Jezus Nowym Przymierzem 
Tekst: Jeremiasz 31,31-34 –zapowiedź nowego przymierza 
            2 Mojżeszowa 19 -20 -Izrael pod górą Synaj. Dziesięcioro przykazań  

Ewangelia Jana 19, 16-30 -ukrzyżowanie i śmierć Jezusa 
Wiersz: “Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.”  Jeremiasz 31,33b 
  
Cele: 

● Dziecko wie, co to jest przymierze 
● Dziecko poznało historię w której Pan Bóg zawarł przymierze  z narodem Izraelskim 
● Dziecko rozumie, że Pan Bóg zawarł Nowe Przymierze z nami, w swoim Synu 

 
 
I. Wstęp 
Przymierze 
Pomoce: Biblia, cukierki dla wszystkich 
dla młodszej grupy:duży napis PRZYMIERZE 
dla starszej grupy: do arkusza przymocowane w różnej kolejności litery, które utworzą słowo 
PRZYMIERZE 
 
Przebieg: 
Witam wszystkich na szkółce niedzielnej. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj poznamy ważne 
słowo, które przez całą szkółkę będzie się przewijać. ( w grupie młodszej osoba prowadząca 
przymocowuje w miejscu dla wszystkich dobrze widocznym napis: PRZYMIERZE,  w grupie 
starszej: próbują z przymocowanych liter ułożyć hasło: PRZYMIERZE ) To ważne dla nas 
dziś słowo brzmi: przymierze. Powtórzmy wszyscy razem. (wszyscy mówią głośno 
PRZYMIERZE ) Co to jest przymierze? (odpowiedzi dzieci) Przymierze to taka umowa, układ 
dwóch, lub więcej osób, krajów, które zobowiązują się do przestrzegania tego, co zostało 
przez nie ustalone.  
Pomysł do wykorzystania w grupie młodszej: Żebyście mogli to troszkę zrozumieć, to zawrę 
teraz z wami taką umowę. Słuchajcie uważnie, bo potem będziecie musicie powiedzieć, czy 
zgadzacie się na to. (osoba prowadząca przedstawia propozycję umowy) 
“Zawieramy umowę, że jeżeli do końca dzisiejszej szkółki będziemy zachowywać się 
grzecznie, będziemy uważnie słuchać, wtedy dostaniemy nagrodę. Jeżeli będziemy gadać, 
przeszkadzać, wtedy nagroda przepada”  To nasza umowa. Jeżeli się zgadzacie, to umowa 
zaczyna obowiązywać, aż do końca szkółki. Zobaczymy, co stanie się z nagrodą. 
 
Podsumowanie: 
O PRZYMIERZU, umowie będzie nasza, dzisiejsza szkółka. Poznamy przymierze, które 
zawarł z ludźmi Pan Bóg. Posłuchajcie, czego ta umowa dotyczyła i czy została dotrzymana.  
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II. Szkółka 
Pomoce: Biblia, kartka z napisem PRZYMIERZE, narysowane dwie dłonie, krzyż, 
załącznik nr 1(patrz załącznik: 2018_05_13_6_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_1)  
można przygotować prezentację z wybranych obrazków  
www.freebibleimages.org/illustrations/moody-moses-commandments/  
http://www.freebibleimages.org/illustrations/jesus-crucified-dies/  
 
Przebieg: 

1. Przymierze Boga z ludem -Wróćmy do chwili, gdy Pan Bóg wyprowadził naród izraelski  
z Egiptu. Potem bardzo długo wędrowali przez pustynię i Pan się nimi opiekował, chronił 
swój lud jak orzeł. (2 Mż 19,4) Wśród idących byli różni ludzie starsi i młodsi, tacy, którzy byli 
posłuszni Panu, lecz byli i tacy, którzy nie słuchali słów Boga. To nie podobało się Panu, 
który chciał żeby wśród Izraelitów panował porządek i zgoda, dlatego, gdy doszli do góry 
Synaj, zatrzymali się i rozbili obóz. Pan Bóg wezwał Mojżesza na górę i przemówił do niego: 
“Powiedz ludowi, że chcę zawrzeć z nimi PRZYMIERZE. (osoba prowadząca podnosi kartkę 
z napisem PRZYMIERZE ) Dam im Moje Przykazania, które mówią, jak mają postępować. 
Jeśli będą pilnie słuchać mojego głosu,  będą posłusznie przestrzegać wszystkiego, co im 
powiem, to uczynię z nich szczególny naród. Naród wybrany.” (2 Mż 19,5) Mojżesz zszedł  
z góry i powtórzył Boże słowa ludziom. Wszyscy zgodnie powiedzieli: “Uczynimy wszystko, 
co Pan rozkazał.” (2 Mż 19,8) Mojżesz powtórzył Panu, że Izraelici chcą przyjąć Jego 
PRZYMIERZE, że będą posłuszni. (osoba prowadząca pokazuje znowu napis 
PRZYMIERZE) Wtedy Pan ogłosił im swoje przykazania. Pokazują one, co jest dobre, a co 
złe, jak należy postępować. Czy znacie przykazania? Przypomnijmy je teraz. (wszyscy 
powtarzają 10 przykazań) Izraelici przyjmują Bożą umowę. Zgadzają się przestrzegać 
przykazań. Wiecie jaki jest znak zgody? (odpowiedzi dzieci) Wyciągamy rękę na zgodę 
(osoba prowadząca przymocowuje do tablicy wyciągnięte, skierowane do siebie dłonie) Była 
to wspaniała chwila, lecz niestety bardzo szybko Izraelici zerwali zawartą z Bogiem umowę, 
złamali PRZYMIERZE. (osoba prowadząca odwraca do góry przyczepioną do tablicy jedną 
dłoń,  
by w taki sposób pokazać zerwane przymierze, patrz załącznik nr 1 ) W jaki sposób?  
Otóż zbudowali sobie złotego cielca, któremu składali ofiary i modlili się i tańczyli.  
A przecież w 1 przykazaniu Pan Bóg powiedział “Jam jest Pan Bóg twój, nie będziesz miał 
innych bogów obok mnie.” Także w czasie wędrówki przez pustynię, a potem gdy weszli już 
do ziemi, którą obiecał im Bóg, Izraelici nie jeden raz odwracali się od Niego, łamiąc zawartą 
umowę, nie dotrzymując danego słowa.  
2. Pan Bóg chce zawrzeć Nowe przymierze -Co zrobił Pan Bóg? Czy postąpił tak jak 
ludzie, odwrócił się od nich? (osoba prowadząca mówiąc to, odwraca w górę jedną 
przyczepioną do tablicy dłoń) Poznajmy co powiedział Pan. Jego słowa znajdziemy  
w Księdze Jeremiasza 31,31-32. (osoba prowadząca, lub ochotnik czyta wyznaczone 
wiersze) Pomimo tego, że tak się zachowali, Pan chciał jeszcze raz zawrzeć z ludźmi 
przymierze. Nowe Przymierze, żeby znowu stali się Jego ludem.(osoba prowadząca znowu 
pokazuje napis PRZYMIERZE) Nowe Przymierze, które jak przeczytaliśmy chciał zawrzeć 
Bóg, wypełniło się pięć wieków później, czyli 500 lat później, bo wiek to 100 lat. Wtedy to 
Pan Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek i umarł na krzyżu za grzechy ludzi, za twoje i 
moje grzechy. Pan Jezus mówiąc “Wykonało się”, wypełnił Boży plan. Pan zawarł z ludźmi 
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Nowe Przymierze, które ma znaleźć się w naszych sercach, czyli ma być dla każdego 
ważne.  
(osoba prowadząca odwraca znowu do siebie przymocowane na tablicy dłonie, następnie 
między dłonie przyczepia krzyż)  
 
III. Zakończenie 
Czy Przymierze które zawarł z ludźmi, z nami, w Jezusie jest dla ciebie ważne? 
Pana Bóg obiecuje, że jeśli przyjmiemy Nowe Przymierze, które nam oferuje, to odpuści 
nasze grzechy, a naszych win nie wspomni. To Nowe Przymierze, to Jezus Chrystus, Jego 
krzyż 
 
1. Wiersz biblijny 
Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.  Jeremiasz 31,33b 
Pomoce: jakaś zabawka, słowa wiersza zapisane na dwóch dłoniach. 
Na jednej: JA BĘDĘ ICH BOGIEM 
Na drugiej dłoni zapisać: A ONI BĘDĄ MOIM LUDEM. Jeremiasz 31,33b 
  
Przebieg: 
Wytłumaczyć wiersz 
Ta zabawka należy do mnie?(osoba prowadząca pokazuje przyniesiona zabawkę. ) Co to 
znaczy? (odpowiedzi dzieci) Właśnie, to znaczy, że nie jest ani twoja, ani twoja, tylko  jest 
moja. (osoba prowadząca pokazuje na siedzące dzieci, a potem na siebie) Dzisiejszy 
wiersz, którego chcemy się nauczyć, także mówi o należeniu do kogoś. Należeniu ludzi do 
Pana Boga. Pan mówi, że On będzie Bogiem, czyli będzie dla ludzi najważniejszy, a ludzie 
będą należeć do Niego. Będa Jego własnością.  
Informacja dla osoby prowadzącej: w miarę powtarzania wiersza dzieci wybrane fragmenty 
powtarzają cicho, szeptem lub głośno 
  
2.  Prace plastyczne 
A. Boże przymierze -propozycja dla grupy młodszej  
Pomoce: załącznik nr 2(patrz załącznik: 
2018_05_13_6_Niedziala_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_2), kredki 
  
Przebieg: 

● rozdać każdej osobie załącznik nr 2, oraz kredki 
● poprosić o pokolorowanie obrazka 

 
B. Boża obietnica -propozycja dla grupy starszej  
Pomoce: załącznik nr 3 (patrz załacznik: 
2018_05_13_6_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_3), mazak, długopis, nożyczki, 
kartka papieru, klej 
 
Przebieg:  

● rozdać każdemu załącznik nr 3, kartkę, mazak lub długopis 
● poprosić, by na jednej ręce zapisali: JA BĘDĘ ICH BOGIEM, na drugiej ręce: A ONI 

BĘDĄ MOIM LUDEM, na krzyżu zapisać: JR 31,33b 
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● kolejny krok to wycięcie rąk i krzyża i naklejenie na otrzymaną kartkę 
 
  
 zdjęcie gotowej pracy (patrz załącznik: 
2018_05_13_6_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_4 
 
  
  
  
  
 Załączniki: 
2018_05_13_6_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_1 
2018_05_13_6_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_2 
2018_05_13_6_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_3 
2018_05_13_6_Niedziela_Po_Wielkanocy_zalacznik_nr_4 
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