
Katecheza rodzinna 4. 

 

Temat: Historia Królestwa Bożego 

 

Drodzy Rodzice! Dzisiejsza katecheza ma na celu nie tylko poznanie Historii Królestwa 

Bożego. Jej celem jest zrozumienie przez dzieci wielkiej miłości Boga do każdego 

człowieka. Bóg stworzył świat i nas byśmy mogli żyć z Nim w Komunii. Największym ze 

wszystkich darów jakie otrzymaliśmy od Boga jest On Sam, który daje się nam w dziełach: 

Stworzenia, Odkupienia i Paruzji. 

 

Punkt „0” – pozwólcie dziecku obejrzeć bajkę dotyczącą tego tematu – będzie się Wam później lepiej 

rozmawiało =) Bajki dostępne na naszej stronie internetowej lub tutaj: 

Pol. https://www.youtube.com/watch?v=Z9-nop5KnCk  

Eng. https://www.youtube.com/watch?v=0am3A9684VU  

 

1. Modlitwa (powtórzcie akty wiary, nadziei, miłości i żalu) 

2. Prosimy dziecko by otworzyło Pismo Święte, Stary Testament, Księga Rodzaju 1. 

Wraz z dzieckiem czytamy kolejne wersety. Po każdym fragmencie (np. Dniu 

Stworzenia) zadajemy dziecku pytania: 

- Do czego człowiekowi potrzebne jest światło? 

- Po co nam niebo? (atmosfera) 

- Czy potrzebne są nam rośliny? 

- Czy moglibyśmy przetrwać bez Słońca? 

- Co by było, gdyby na ziemi nie było zwierząt? 

Na samym końcu zadajemy dziecku pytanie: Dlaczego Bóg stworzył człowieka na 

samym końcu? (Staramy się pomóc dziecku zrozumieć, że Bóg bardzo nas kocha. 

Bóg przygotował wszystko dla ludzi, aby nic im nie brakowało kiedy pojawią się na 

ziemi.) – Tę pracȩ, którą wykonał Bóg nazywamy Stworzeniem. 

 

3. Zadajemy dziecku pytanie: Komu Pan Bóg powierzył opiekę nad stworzonym 

światem? (odp. Człowiekowi)  

Warto zwrócić uwagę, że człowiek nawet w raju pracował. Stworzony, dla człowieka, ale nie po to, by ten 

go wykorzystywał, ale by doglądał, opiekował się, rozwijał, troszczył. 

Niestety człowiek nie posłuchał Pana Boga. Możemy przeczytać o tym w Piśmie 

Świętym (Ksiȩga Rodzaju 3) - można też opowiedzieć dziecku własnymi słowami o grzechu 

pierworodnym lub skorzystać z Biblii dla dzieci. 

 

4. Mimo, że Adam i Ewa nie byli posłuszni Bogu - Bóg nadal bardzo ich kochał. 

Postanowił poświecić swojego jedynego syna - Jezusa Chrystusa, by zbawił świat i mazał grzech 

pierworodny ze wszystkich ludzi. Jezus umarł za ludzi na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstał i oddaje 

siȩ nam podczas każdej Mszy Świętej. – Tą cześć Królestwa Bożego nazywamy Zbawieniem. 

 

5. Czy Historia Królestwa Bożego już siȩ zakończyła?  

Nie, od dnia Zbawienia wieść o Jezusie Chrystusie roznosi się po całym świecie aż do dziś. Każdy z nas 

może czynić dobre rzeczy i być częścią Historii Królestwa Bożego. 

- Jakie dobre uczynki możesz czynić? 

Ostatnim etapem Historii Królestwa Bożego będzie Paruzja - kiedy Pan Jezus 

powtórnie przyjdzie na ziemię. 

 

6. Modlitwa: 

- Dziękuję Ci Boże za… wymieńcie 10 rzeczy stworzonych przez Boga. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9-nop5KnCk
https://www.youtube.com/watch?v=0am3A9684VU

