
  

Konspekt szkółki niedzielnej 

Główna myśl:   Należymy do Jezusa

Tekst: Dzieje Apostolskie 6,1-7; 16, 11-15 – działalność zboru 
           1 List do Koryn�an 12,12-31 – wiele członków, jedno ciało

Wiersz przewodni 1. List do Koryntian 12,27: 
„Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym” 
                          
Cele:  
Dziecko wie, że Kościół jest przyrównany do ciała i jak ciało ma działać, bo wszyscy są potrzebni. 
Dziecko potrafi wyjaśnić dlaczego Jezus jest Głową Kościoła.
Dziecko, na podstawie historii biblijnej, wie kto był w ciele Chrystusa nogami, ustami, rękami.
    
I. Wstęp
Pomoce:  lalka 

Przebieg:  rozmowa z dziećmi nt. tego do kogo podobna jest lalka (do człowieka). Dlaczego? Ma tak samo jak 
człowiek: ręce, nogi, szyję, tułów. Czyli ma wszystkie części ciała. I wszystkie te części są człowie-
kowi potrzebne, współpracują ze sobą, pomagają sobie, np.: gdy do oka wpadnie muszka, próbu-
jemy ją wyciągną ręką, gdy boli nas ząb, często z oczu lecą nam łzy, a nogi biegną po pomoc. 

Podsumowanie: Pan Jezus przyrównał Kościół do ciała. W 1 Kor 12,27 jest napisane: „Wy jesteście ciałem 
Chrystusowym”. Wy, czyli kto? Ludzie, którzy kochają Boga, są Mu posłuszni, słuchają Jezusa, 
który jest Głową, czyli najważniejszą częścią. Można byłoby Go też nazwać Szefem. Zajrzyjmy 
jak w czasach, gdy powstawała Biblia, działał ten organizm i czy każda jego część współpra-
cowała ze sobą.

II. Szkółka

1. Współdziałanie ludzi w zborze – Sprawdzimy jak to wyglądało w zborze w Jerozolimie. Na twarzach 
ludzi, którzy są zgromadzeni widać wielką powagę. Dlaczego? Bo oto jeden z członków ich zboru cierpi. 
To apostoł Piotr. Jest w więzieniu, skuty łańcuchami, siedzą przy nim żołnierze i pilnują go. Ma być ska-
zany. Mimo tego, że cierpi jest spokojny, nie boi się tego, co ma go spotkać, a to dzięki modlitwie ludzi, 
którzy mieli się za niego modlić i prosić o ratunek. Tak też robią. Dlatego noc przed straceniem Piotr śpi 
spokojnie, całkowicie ufa Panu, wie, że On zawsze jest z nim. Pan Bóg wysłuchuje modlitw i zsyła ratunek 
dla Piotra. Bóg posyła anioła, który mimo tego, że Piotr jest skuty i pilnowany przez dwóch żołnierzy, 
wyprowadza go z więzienia. Osoby, które modliły się o Piotra były takim organizmem, który ze sobą 
współpracował i dobrze działał. 

2. Powołanie diakonów – Kolejny element sprawnie działającego organizmu to powołani diakoni –„ręce”. 
Byli oni w tym organizmie „rękami”, których zadaniem było pomaganie sierotom i wdowom. I  to właśnie 
robili. 

3. Apostoł Paweł – Były też „nogi” i „usta” w tym organizmie, w Kościele – apostoł Paweł. Wiele wędrował i 
głosił Dobrą Nowinę, za jego sprawą wielu ludzi uwierzyło w Jezusa, np. zamożna kobieta, która stała się 
pierwszą chrześcijanką w Europie. Paweł gotowy był pójść w najdalsze strony świata i wykonać polecenie 
Jezusa, czyli „Głowy Kościoła” by, głosić Dobrą Nowinę wszystkiemu stworzeniu. 

22. Niedziela po Trójcy Świętej



III. Zakończenie

Pan Jezus chce, żebyśmy należeli do Jego ciała, byli jego dobrą i użyteczną częścią. Każdy z nas jest potrzebny 
Jezusowi i jest dla Niego ważny.     

1.  Wiersz biblijny
1. List do Koryn�an 12,27: „Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym”

Pomoce:  rysunek człowieka oraz wiersz zapisany na kartkach według poniższego klucza

Przebieg:  części wiersza doczepiamy do przymocowanej postaci – na rękach, nogach i głowie. Na rękach: na 
jednej – wy,  na drugiej – zaś; na nogach – jesteście ciałem; na głowie – Chrystusowym 

2.  Prace plastyczne
A. Ciało Chrystusowe 
Pomoce:  duża postać narysowana na kartce, kredki, nożyczki, klej, wycięte z gazety twarze

Przebieg:  na postaci dzieci przyklejają wycięte twarze różnych osób i poznany wiersz; w domu mogą dokleić 
jeszcze swoje zdjęcie 
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