
  

Konspekt szkółki niedzielnej 
opracowany na podstawie „Na skrzydłach orlich”, Maria Gawlas, wydano staraniem Komisji Wychowania 

Chrześcijańskiego przy współudziale Wydawnictwa „Zwiastun”

Główna myśl:  Jeden jest tylko Bóg

Tekst: Księga Daniela 3,1-33 – towarzysze Daniela w ognistym piecu

Wiersz przewodni Ewangelia Marka 12,32b: 
„ Bóg jest jeden i nie masz innego oprócz Niego”.
                          
Cele:  
Dziecko potrafi opowiedzieć historię przyjaciół Daniela, korzystając przy tym z wykonanej pracy.
Dziecko zna na pamięć wiersz z Ewangelii Marka 12,32b.
Dziecko wie, że Bóg zawsze mu pomoże; że ma być w jego życiu najważniejszy.
          
I. Wstęp
1. Budujemy kościół
  
Pomoce:  Dwie osoby: mama i Krysia, miś-maskotka
  
Przebieg:  Scenka 
 Krysia: Mamo, może dziś nie pójdę do szkoły. 
 Mama: Jak to? Nie rozumiem, dlaczego? Źle się czujesz?
 Krysia: No nie, chociaż może troszkę…
 Mama: No to o co chodzi, córeczko? 
 Krysia: Bo wiesz, mam dziś wielką klasówkę, no i strasznie się boję. 
 Mama: Ależ kochanie, przecież uczyłaś się.
 Krysia: No niby tak, ale chyba trochę za mało. 
 Mama: Krysiu, będzie dobrze.
 Krysia: Tak myślisz? No, dobrze, pójdę, ale zabiorę mojego kochanego miśka. (pokazuje 
             maskotkę)
 Mama: A po co chcesz go zabrać? 
 Krysia: Jak to, po co? Strasznie się boję, a gdy położę miśka na ławce, to z pewnością nie będę 

się już bała, a pisanie klasówki pójdzie mi super.
 Mama: Co ty dziecko opowiadasz?! Krysiu, strasznie mi przykro, że to mówisz. Ten misiek to 

przecież zwykła zabawka i z pewnością w niczym ci nie pomoże, nie podpowie ci. Zapomniałaś 
moja kochana, o jednej, bardzo ważnej rzeczy.

 Krysia: O jakiej?
 Mama: Zapomniałaś o pierwszym przykazaniu, które brzmi: „Jam jest Pan Bóg twój, nie będziesz 

miał innych bogów obok mnie”. Nic nie może być dla nas ważniejsze od Pana Boga, On chce ci 
pomóc – On, a nie maskotka. Pamiętaj o tym, a teraz wychodź szybko do szkoły, bo się spóźnisz! 
Miśka zostaw, a w drodze do szkoły porozmawiaj lepiej z Panem Bogiem, podziękuj Mu za to, że 
jest, i poproś Go o siły i odwagę.

II. Szkółka

1. Biblia mówi, że tylko jeden jest Pan Bóg – Chcę wam dziś pokazać pewną książkę, która została bardzo 
dawno temu napisana, lecz mimo tego, gdy czyta się ją teraz, to ciągle znajduje się w niej wiele dobrych 
i cennych rad oraz aktualnych napomnień. Czy ktoś wie co to za książka? (odpowiedzi dzieci) To Biblia, 
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Słowo Boże (pokazujemy Biblię). Mówi ono, abyśmy służyli tylko Bogu, bo nie ma innego, jak tylko On, 
mówi o tym konkretnie dzisiejszy nasz wiersz z Ewangelii Marka 12,32b: „Bóg jest jeden i nie masz innego 
oprócz Niego”.

2. Rozkaz królewski – Poznajemy dziś okrutnego króla babilońskiego. Znany był z tego, że kogo chciał zostawiał 
przy życiu, a kogo chciał to zabijał. Nazywał się Nebukadnesar. Uważał, że jest największym władcą, że 
przewyższa wszystkich innych, nawet samego Pana Boga. My jednak wiemy, że jedyny i najwyższy jest 
Pan Bóg. O tym miał też wkrótce przekonać się król. Wydał zarządzenie, które obowiązywało wszystkich 
ludzi, że gdy usłyszą głos rogu, fletu i wszystkich innych instrumentów muzycznych, mają paść na twarz
i złożyć pokłon złotemu posągowi, wniesionemu przez króla. Kto nie złoży pokłonu, zostanie wrzucony 
do wielkiego, rozpalonego pieca. Dla ludzi, którzy wierzyli w wielu bogów, czyli byli poganami, jeden 
bożek więcej lub mniej, to żaden problem. Gdy usłyszeli instrumenty padali przed posągiem na twarz i 
oddawali mu chwałę..

3. Przyjaciele Daniela składają hołd Bogu – Ale dla kogoś, kto wierzył w jedynego Boga i przestrzegał 
pierwszego przykazania: „Jam jest Pan Bóg twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie”, ten rozkaz 
był nie do spełnienia. Przyjaciele Daniela: Ananiasz, Miszael i Azariasz nie mogli spełnić tego rozkazu, 
ani też nie chcieli. Ich położenie było złe. Jeżeli nie złożą pokłonu, to zostaną uznani za buntowników 
i czeka ich śmierć w wielkim piecu. Jeżeli zaś złożą pokłon złotemu posągowi, wtedy sprzeciwią się 
nakazowi Pana Boga, który powiedział: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”. A szatan tylko 
czekał, żeby wykorzystać tę sytuację, by to jemu się kłaniano, a nie Bogu, by to jego słuchano, a nie Boga. 
Co zrobili, gdy dźwięki instrumentów zabrzmiały? Wszyscy ludzie padli na twarz, no, ale nie wszyscy, bo 
trzy osoby nadal stały i wcale nie miały zamiaru klękać. To było ich świadectwo, że chcą służyć tylko Panu 
Bogu, że chcą być Mu posłuszni, mimo konsekwencji, jakie to przyznanie się do Boga za sobą niosło.  
A jak jest z tobą? Czy jesteś gotowy(a) w każdej sytuacji przyznać się, że twoim Panem jest Bóg, nawet 
wtedy, gdy będzie to dla ciebie ciężkie i będzie wymagało poświęcenia? (można podać jakiś prosty 
przykład, np. ufamy Bogu, a nie wierzymy, że stanie się nieszczęście, gdy czarny kot przebiegnie przez 
drogę itd.). 

4. Piec ognisty – Po tym wydarzeniu sprawy potoczyły się już bardzo szybko. Doniesiono królowi o całym 
wydarzeniu. Król wezwał całą trójkę, kazał powtórzyć cały ceremoniał, by zobaczyć, czy może wystrasza 
się i pokłonią się posągowi. Co jednak usłyszał od nich król: „Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może 
nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu! A jeżeli nie, niech 
będzie ci wiadome, o królu, że to twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi pokłonu nie oddamy” 
(Dn 3,17-18). Oni całkowicie zaufali Bogu. A król, gdy to usłyszał, zatrząsł się ze złości. Kazał rozpalić 
piec jeszcze siedem razy bardziej niż to zwykle czyniono. Temperatura w nim była taka wysoka, że ogień 
spalił nawet tych, którzy wrzucali przyjaciół do pieca. 

III. Zakończenie

Król spojrzał do pieca i co zobaczył? W piecu pośród ognia były nie trzy, a cztery osoby. Ten czwarty mąż 
wyglądał jak anioł Boży. Król wystraszył się i zrozumiał, że jednak jest ktoś mocniejszy od niego, komu 
nie dorówna. Czy ty też chcesz należeć do tak wielkiego Boga? Król Nebukadnesar zrozumiał swój błąd, 
żałował za swoje grzechy i oddał chwałę Bogu. A co ty zrobisz z Bogiem? Przyjaciele powrócili na swoje 
stanowiska. Szatan tą walkę przegrał. A czy w twoim życiu też szatan przegrywa? Czy Pan Bóg jest dla ciebie 
najważniejszy?

1.  Wiersz biblijny
Mk 12,32b: „Bóg jest jeden i nie masz innego oprócz Niego” 

Pomoc:  narysowany duży wykrzyknik, na którym zapisujemy wiersz 

Przebieg:  czytamy wiersz kilka razy; najpierw cicho, potem coraz głośniej

2.  Prace plastyczne

A. Ratuj się!
Pomysł z książki pt. „Jedna Biblia wiele zabaw 2”, wyd. Jedność, Kielce 2002, str. 26
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B.  Przyjaciele Daniela w piecu ognistym (pomysł autorski: Dorota Fenger)

Pomoce:  „Przyjaciele Daniela w piecu ognistym”, kolorowy papier, nożyczki, klej 

Przebieg:  sposób wykonania zapisany jest na szablonie


