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3. niedziela przed końcem Roku Kościelnego 
  

Główna myśl: Życie człowieka podobne do życia kwiatu 
Tekst: Księga Joba 14,1-6 -Job ubolewa nad krótkim trwaniem życia 
Wiersz: “Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.”  
                Księga Izajasza 40,8 
  
Cele: 

● Dziecko poznało historię Joba 
● Dziecko rozumie, że życie człowieka przemija 
● Dziecko wie, że Słowo Boże trwa wiecznie  

  
  

 
I. Wstęp 
Kwiaty 
Pomoce: Biblia, dwa kwiatki; jeden piękny, kwitnący, drugi kwiat zwiędnięty 
  
Przebieg: 
Dzień dobry. Lubicie kwiaty? Macie jakiś swój ulubiony kwiatek? (odpowiedzi dzieci) 
Dlaczego lubimy kwiaty? (odpowiedzi dzieci) Są kolorowe, pachnące, ładne. Zdaję sobie 
sprawę, że teraz, w listopadzie, trudno jest znaleźć na łąkach i polach kwitnące kwiaty.  
Lecz mam dziś ze sobą kwiatek. (osoba prowadząca pokazuje ten pięknie kwitnący kwiatek) 
Co możecie o nim powiedzieć? (odpowiedzi dzieci) Jest ładny, kwitnący. Dlaczego taki jest? 
(odpowiedzi dzieci) Jest podlewany, stoi w słonecznym miejscu. Taki kwiat chcielibyśmy 
dostawać. Chcę wam pokazać jeszcze jeden kwiat. (osoba prowadząca pokazuje 
zwiędniętego kwiatka) Jaki jest ten kwiatek? (odpowiedzi dzieci) Jest zwiędnięty, brzydki. 
Ten kwiat już raczej nie nadaje się by być prezentem.  
  
Podsumowanie: 
Wiecie, że ten piękny kwiat (osoba prowadząca wskazuje na ładnego kwiatka) za parę dni, 
też zwiędnie, opadnie i stanie się taki, jak jak ten kwiatek (osoba prowadząca pokazuje na 
zwiędniętego kwiatka) Dlaczego mówimy o kwiatach? O tym, że piękne kwiaty, też kiedyś 
uschną, opadną. Job wykorzystał obraz kwiatów, by porównać przemijanie ich urody do 
przemijania życia człowieka. Kim był Job i co powiedział posłuchajcie proszę.  
  
II. Szkółka 
Pomoce: Biblia, postacie i obrazki z flanelografu do historii Joba,  
  
Przebieg: 
1. Człowiek uczciwy -Job - W ziemi Uz mieszkał uczciwy, sprawiedliwy, kochający Pana 
Boga człowiek, nazywał się Job. Miał liczną, szczęśliwą rodzinę. Był bardzo bogaty, posiadał 
siedem tysięcy owiec, trzy tysiące wielbłądów, pięćset par wołów, pięćset oślic, a także 
bardzo dużo służby. Wiodło mu się bardzo dobrze. (osoba prowadząca podczas 

1 



opowiadania przymocowuje przygotowane wcześniej całe bogactwo Joba ) Lecz pewnego 
dnia... 
2. Próba posłuszeństwa -Pewnego dnia przed Bogiem stanął szatan.  Pan Bóg  zapytał 
go, czy wędrując po świecie, spotkał wyjątkowego człowieka, Joba? Szatan odpowiedział  
z uśmiechem: “Oczywiście jest dobry, ale to Ty Boże mu to ułatwiasz, bo dajesz mu 
wszystko. Lecz gdybyś tylko mu coś odebrał, na pewno przestałby Cię kochać.” 
“Przekonajmy się” -powiedział Pan -“Możesz odebrać mu wszystko, ale jego nie wolno ci 
skrzywdzić.” Szatan otrzymawszy takie pozwolenie, od razu zaczął działać. Najpierw sprawił 
że, z nieba spadła błyskawica i spaliła wszystkie owce. Następnie złodzieje ukradli 
wielbłądy, osły i woły. To nie koniec nieszczęść, jakie spadły na Joba. Otóż zawalił się dom, 
w którym były jego dzieci, zabijając je. (osoba prowadząca zabiera przymocowane do tablicy 
rzeczy, które po kolei tracił Job) Do Joba zaczęły przybywać osoby, które donosiły  
o kolejnych  nieszczęściach, które spadły na jego dom i rodzinę. Co zrobił Job? Zapłakał, 
upadł na kolana i … no właśnie co zrobił Job? Czy krzyczał ze złości, czy był zły na Pana 
Boga? Nie, on padł na kolana i chwalił Pana mówiąc: “Gdy przyszedłem na świat nic nie 
miałem, to z pustymi rękami też odejdę. Pan dał mi wszystko co posiadałem, teraz to 
wszystko odebrał. Niech będzie imię Boże chwalone.” Job pomimo takich starań szatana 
pozostał wierny Bogu.  
Lecz szatan jest wytrwały i nie dał za wygraną. Ponownie stanął przed Bogiem i powiedział: 
“Jobowi nie pozostało już nic oprócz zdrowia i siły. Gdy zdrowie straci, to z pewnością 
będzie o Tobie, źle mówił!”  “Przekonajmy się” -powiedział Bóg -”Możesz odebrać mu 
zdrowie i siły, ale nie wolno ci odebrać mu życia.” I szatan sprawił, że całe ciało Joba, 
pokryło się bolesnymi ranami. Widząc to, żona Joba zawołała:“Przeklnij Boga i umrzyj! Dalej 
chcesz kochać Boga?” Lecz Job odpowiedział: ”Nie zrobię tego! Z radością przyjmujemy 
dobre rzeczy, które zsyła nam Bóg, musimy przyjmować również cierpienie.” Także trzej 
przyjaciele Joba, gdy usłyszeli o tym co go spotkało, przyszli go odwiedzić, pomóc i 
pocieszyć. Jednak po wysłuchaniu ich Job powiedział: “Nie pomagacie mi wcale” i zaczął się 
modlić. Prosił Pana Boga o to, by pomógł mu, wsparł go. By pokazał mu winę, która jest 
powodem tego, co go spotkało.  
   
III. Zakończenie 
Pan Bóg odpowiedział mu i Job mógł stwierdzić, że na tym świecie wszystko przemija, jest 
ulotne. Życie człowieka jest bardzo krótkie. Posłuchajcie co powiedział: “Człowiek urodzony 
z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie…” (osoba 
prowadząca czyta wyznaczone wiersze z Księgi Joba 14,1-2) Popatrzcie pojawił się obraz 
kwiatu, o którym mówiliśmy na początku szkółki. Człowiek zostaje porównany do kwiatu. 
Kwiat rodzi się, człowiek też. Kwiat rośnie, człowiek też. Kwiat więdnie, człowiek starzeje się. 
Kwiat schnie i umiera, tak samo dzieje się z człowiekiem. Wszystko przemija… chcę wam 
powiedzieć coś bardzo ważnego. Słuchajcie jest coś co jest trwałe i niezmienne, co nie 
przemija. Co to takiego? Posłuchajcie (osoba prowadząca czyta wiersz z Księgi Izajasza 40, 
8) “Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki.” To co trwa 
wiecznie to Boże Słowo, które jest niezmienne, trwał i jest prawdą. Tego wiersza nauczymy 
się dzisiaj.  
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1. Wiersz biblijny 
Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Księga Izajasza 
40,8  
Pomoce: wiersz zapisany na dużej kartce,  zamiast słów TRAWA, KWIAT, SŁOWO BOGA 
narysować: TRAWĘ, KWIAT, BIBLIĘ 
  
Przebieg: 
Wytłumaczyć wiersz  
Trawa, która rośnie na polach zeschnie późną jesienią. Ten piękny kwiat, który widzimy, za 
parę dni też pewnie, taki piękny już nie będzie. Dni mijają, możemy to zauważyć, gdy 
odrywamy kartki z kalendarza. Czy potraficie podać jeszcze jakiś przykład tego, co mija, 
zmienia się?(odpowiedzi dzieci) My też się zmieniamy. Lecz jest coś, co jest cały czas stałe  
i niezmienne. Takie samo od wielu tysięcy lat. Co się nie zmieniło i nie zmieni. Wiecie co to? 
(odpowiedź dzieci) To Słowo Boga (osoba prowadząca pokazuje Biblię) 
Informacja dla osoby prowadzącej: wszyscy powtarzają wiersz, prowadzący wskazuje słowa 
wiersza, które trzeba powiedzieć głośno, a które cicho. Po kilku powtórzeniach osoba 
prowadząca wskazuje inne słowa, które będą mówione cicho i głośno.  
  
2.  Prace plastyczne 
A. Biblia jest trwała  
Pomoce: załacznik nr 1 dla grupy młodszej (patrz załacznik: 
2018_11_13_3_Niedziela_Przed_Koncem_Roku_Kosielnego_zalacznik_nr_1), dla grupy 
starszej czysta kartka,  
dla wszystkich: ołówek, mazaki, kredki, kolorowy papier, ozdoby w kształcie kwiatka, klej 
 
zdjęcie gotowej pracy: patrz załącznik nr 2: 
2018_11_11_3_Niedziela_Przed_Koncem_Roku_Kosicelnego_zalacznik_nr_2 
 
Przebieg: 
       grupa młodsza: 

●  rozdać każdemu załącznik nr 1, kredki, mazaki, kolorowy papier, ozdoby w kształcie 
kwiatków, klej.  

● poprosić, by narysowali brakujące w wersecie słowa, czyli TRAWĘ, KWIATY, BIBLIĘ 
 

      grupa starsza: 
●     rozdać każdej osobie czystą kartkę, ołówek, kredki, mazaki, kolorowy papier 
●     poprosić, by na kartce zapisali, narysowali poznany wiersz 

  
Informacja dla osoby prowadzącej: można dzieciom zaproponować, by zrobiły zakładkę  
z narysowanym wierszem 
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Załączniki: 
2018_11_11_3_Niedziela_Przed_Końcem_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_1 
2018_11_11_3_Niedziela_Przed_Końcem_Roku_Koscielnego_zalacznik_nr_2 
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