
  

Konspekt szkółki niedzielnej 

Główna myśl:  Słowo Boże jest  wieczne.

Tekst:  Izajasz 40,1-11 – Boże słowo pociechą dla ludu.
  Jeremiasz 36,1-32 – spalenie przez Jojakima zwoju z proroctwami Jeremiasza 

Wiersz przewodni: Izajasz 40,8b 
„Słowo Boga naszego trwa na wieki.”  
                          
Cele:  
Dziecko zna różne określenia Biblii.
Dziecko wie czym jest Słowo Boże.
Dziecko wie do czego służy Biblia.
Dziecko wie, jaka jest Biblia.
Propozycja piosenki: „Radujcie się w Panu zawsze” „Otom ja Panie poślij mnie” śpiewniczek „Najpiękniejsze 
o Jezusie”, Wydawnictwo „Augustana”, Bielsko-Biała, str. 35

I. Wstęp
Dla młodszych dzieci
Biblia z puzzli

Pomoce:  Na dużej kartce narysowana Biblia, którą należy pociąć na odpowiedniej wielkości puzzle.  
(tyle zestawów puzzli, ile planujemy utworzyć grup dzieci)

Przebieg:  Dzieci można podzielić na mniejsze grupy. Każda grupka z opiekunem układa przygotowane  
puzzle   

Podsumowanie:  Pytamy dzieci: I co nam wyszło? Dzieci odpowiadają: Książka, Biblia. Zgadza się, dziś do-
wiecie się czegoś o tej szczególnej Księdze. O Biblii, która jest niezmienna i wieczna.  
Propozycja można dzieciom powiedzieć kilka ciekawostek dotyczących Biblii, które zapisane 
są poniżej jako: Ciekawostki na temat Biblii. 

  Chcę wam powiedzieć kilka ciekawostek na temat Biblii. Może już o tym  kiedyś słyszeli-
ście?

Dla młodszych dzieci
Wierny odbiór – łamigłówka

Pomoce:  kartka z zeszytu w kratkę z zaznaczonym jednym takim samym dla wszystkich punktem (najlepiej 
na wysokości 1/4 kartki i 1/3 na szerokości), ołówek 

Przebieg:  zadaniem dzieci jest uważne słuchanie prowadzącego i wykonywanie wszystkich  jego poleceń. 
Polecenia zapisywać na otrzymanej kartce.

Wydawane polecenia (to tylko jest przykład): Powodzenia. 
- narysuj od zaznaczonego na kartce punktu, kreskę o długości 14 kratek w górę
- następnie od zakończenia zrób 10 kratek w prawo 
- dalej 14 kratek w dół 
- teraz od punktu, gdzie skończyłeś, narysuj kreskę o długości 10 kratek w lewo
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- doszedłeś do punktu początkowego, więc kolejna kreska to 2 kratki po przekątnej w dół, w prawo
- dalej narysuj 10 kratek w prawo 
- a teraz 14 kratek w górę
- 2 kratki po przekątnej w górę, w lewo 
- teraz przejdź z punktu, na którym jesteś 14 kratek w dół
- stamtąd dwie kratki w dół po przekątnej w prawo
- i to już koniec.
Co wam wyszło? (dzieci pokazują rysunek, mówią co według nich on przedstawia)

Podsumowanie:  Jeżeli dokładnie, według podawanych instrukcji, zaznaczyliście linie to powinien powstać 
rysunek książki – Biblii. Bo Biblia, Księga, która jest niezmienna i wieczna, to centrum naszej 
dzisiejszej niedzieli. 

  Chcę wam opowiedzieć kilka ciekawostek na temat Biblii. Może już kiedyś je słyszeliście, 
a może je zancie? Zaraz się przekonamy.

Ciekawostki  na temat Biblii 
Biblia należy do pierwszych książek, które zostały przetłumaczone na ok. 2000 języków. 
Ok. 97% ludzi ma możliwość czytania Biblii. 
Biblia zawiera mniej więcej 3 miliony liter, 31 000 wierszy oraz 1189 rozdziałów.
Ile godzin potrzeba, by przeczytać Biblię? W sumie potrzeba 49 godzin. Na ST ok. 38 godz., a na NT ok. 11. 
Jeżeli czytałbyś każdego dnia cztery rozdziały, to w ciągu 365 dni (czyli cały rok) przeczytałbyś całą Biblię. 
A Biblia to 39 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu (można z dziećmi wymienić po kolei księgi Biblii, 
przyklejając na tablicę wszystkie nazwy)
Biblia ma ponad 2000 lat i wciąż jest aktualna. Gdyby książki, które zostały napisane w opozycji do Biblii, uło-
żono w stos, to byłby on wyższy od najwyższej budowli świata.
Czy wiecie jak jeszcze nazywana jest Biblia?  dzieci podają propozycje: Słowo Boże, Pismo Święte. A wiecie 
dlaczego tak jest nazwana Biblia? 

Biblia jest niezniszczalna i zwycięska. Posłuchajcie.

 
II. Szkółka
Pomoce:  przygotowane rysunki symbole: oko, nogi, ucho, usta 

1. Boże zadanie dla Jeremiasza – prorok Jeremiasz (kto to jest  prorok? To osoba, której używa Pan Bóg, 
by przekazać ludziom ważne informacje) otrzymuje od Pan Boga zadanie. Ma wziąć zwój księgi (można 
przygotować taki zwój - kartkę papieru nawiniętą na drewniany drążek) i wpisać na nim wszystkie słowa, 
które powiedział mu Pan Bóg. Dziś powiedzielibyśmy weź i zapisz wszystko to, o co ci powiedziałem. 
Jeremiasz tak zrobił. 

2. Pomocnik Baruch – Jeremiasz bierze do pomocy Barucha, który na zwoju zapisuje każde słowo Jeremia-
sza, które on usłyszał od samego Boga. Następnie posyła go do domu Pana, gdyż Jeremiasz sam nie może 
tam wejść, by przeczytał zgromadzonym tam ludziom to, co zostało na nim zapisane.

3. Odczytanie słowa księgi w domu Pana – Baruch wypełnia  polecenie Jeremiasza. Udaje się do domu 
Pana i czyta wszystkim zgromadzonym to, co zapisał. A co zapisał? Nie były to słowa pochwały, które 
każdy chciałby usłyszeć, lecz były to słowa pełne gniewu i oburzenia na to, co robią ludzie, którzy powinni 
słuchać Boga. Oni robią zupełnie coś innego, wcale nie słuchają Boga. 

4. Poruszenie wśród książąt – książęta słuchając słów czytanych przez Barucha przerazili się i wypytywali 
o okoliczności ich spisania. W końcu zadecydowali, by o wszystkim donieść samemu królowi. A Barucho-
wi i Jeremiaszowi kazali się ukryć. 

5. Reakcja króla – zapisany przez Barucha zwój, królowi odczytał sługa Jehudi. Gdy przeczytał tylko frag-
ment, król obciął go nożem pisarskim i wrzucił do palącego się kominka, a Barucha i Jeremiasza kazał 
pojmać. Król Jojakima wcale nie przejął się usłyszanymi słowami, nie zatrwożył. Dla niego sprawa została 
załatwiona, żadnej kopii nie ma, nikt nie pamięta tego, co tam było zapisane. A jednak król Jojakima 
bardzo się pomylił  
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6. Baruch ponownie spisuje słowa – Pan Bóg nakazał Jeremiaszowi wziąć inny zwój i zapisać dokładnie 
wszystkie te słowa, które zostały zapisane na poprzednim zwoju. Zawierały one zapowiedzi kary za to, że 
król i lud byli nieposłuszni wobec Boga, nie słuchali Go. 

7. Słowo Boże niezmienne i niezniszczone – Słowo Boże zostało spalone, lecz nadal jest, bo jest trwałe 
i wieczne. 

III. Zakończenie

Słowo Boże próbowano zniszczyć, ale ono jest stałe i niezmienne, posłuchajcie historii 
o zamurowanej Biblii.

Historia „Zamurowania Biblia” z książki „List do Ciebie”, wydanie polskie ukazuje się nakładem wydawnictwa: 
Gute Botscha� Verlag, Dillenburg, Germany, tłumaczył: Józef Czech, Agencja Wydawnicza „HEJME” 2008, str.
44-46

„ Przed ponad stu laty, kiedy Jeszcze nie było tunelu pod szczytem św. Gotarda w Alpach, podróżni udający się 
z Włoch do Szwajcarii i z powrotem musieli nadłożyć spory odcinek trudnej , stromej i okrężnej drogi. Szło się 
wtedy grupami.
Pewnego razu grupa murarzy z okolic Lugano wybrała się w drogę do środkowej Szwajcarii, istniały tam więk-
sze możliwości zarobkowe. W jednej z takich grup znajdował się młody człowiek Antonio; rozmawiał on po 
drodze ze starszą już kobietą, która opowiadała mu o Panu Jezusie. Antonio nie bardzo chciał jej słuchać. Na 
koniec podarowała mu pięknie oprawiona Biblię. Wziął ją, lecz jej nie czytał.
Kiedy dotarli do miasta Glarus, pomagał tam przy budowie wielkiego domu. Przy pracy drwił i  przeklinał ra-
zem z kolegami. Podczas tynkowania zauważył w murze dziurę. Naraz przyszło mu na myśl, żeby w tej dziurze 
zamurować Biblię, którą dostał. Pobiegł szybko po swoją torbę i powiedział o tym kolegom, mówiąc: „Popatrz-
cie, mam tutaj Biblię; zamuruję ją w tej dziurze.” Wepchnął ją z trudem w niewielki otwór, po czym zamurował 
przy wtórze śmiechu kolegów. 
Po jakimś czasie wrócił do swej ojczyzny.
W roku 1861, 10 maja wybuchł w Glarus wielki pożar, podczas którego spłonęło 490 domów. Miasto legło 
w ruinach, jednak po kilku latach przystąpiono do odbudowy.
Pewien mistrz murarski otrzymał zadanie odbudowy wielkiego domu, który był częściowo zniszczony. Czło-
wiek ten, imieniem Jan, również pochodził z Włoch. Podczas prac murarskich zauważył w murze książkę, 
a kiedy ją wydostał, okazało się, że była to Biblia. Bardzo go to zdziwiło, skąd się tu wzięła w murze. Było to 
coś niezwykłego. 
On sam miał kiedyś swoją Biblię, którą mu odebrano. Teraz w wolnym czasie zaczął znowu czytać znalezioną 
przez siebie Biblię. Nie rozumiał wszystkiego, co czytał, ale zagłębiał się 
w Ewangelie i Psalmy. Z nich nauczył się też modlić. Bóg zaś każdemu pragnącemu i szczeremu przychodzi 
z pomocą. I tak po niedługim czasie stało się dla niego jasne, że jest zgubionym grzesznikiem, lecz ze słów 
w Biblii wiedział, że Bóg go miłuje, a przez wiarę w Pana Jezusa otrzyma  przebaczenie grzechów. Kiedy Jan po-
wrócił jesienią do domu, do rodziny, opowiadał wszystkim dobrą o swoim zbawieniu. Postarał się też o więcej 
egzemplarzy Biblii i w wolnym czasie obchodził okoliczne wioski roznosząc je ludziom, którzy pragnęli ją czy-
tać. Rozpowszechniając w ten sposób ewangelię, dobrą nowinę zaszedł w strony w których mieszkał Antonio. 
Pewnego dnia postawił na jarmarku mały straganik i zaczął sprzedawać egzemplarze Biblii.
Przechodziło tamtędy kilku młodzieńców, wśród których znajdował się też Antonio. Kiedy zobaczył je na stra-
ganie zaraz powiedział do kolegów: „Ha! Biblie! Nie potrzebuję ich! Mógłbym pójść do Glarus, mam tam prze-
cież jedną zamurowaną. Ciekaw jestem, czy sam diabeł potrafiłby ją stamtąd wydostać?”.
Jan słysząc te słowa spojrzał na młodzieńca i zrozumiał, skąd wzięła się Biblia w murze, z którego sam ją wy-
dostał. Rzekł więc do młodzieńca: „Bądź ostrożny, młody człowieku, szydzić jest łatwo, lecz co byś powiedział, 
gdybym pokazał ci tę Biblię?”, na to Antonio: „Nie oszukasz mnie! Ona była oznaczona, dlatego zaraz bym ją 
poznał. Idę  o zakład, że nawet diabeł jej stamtąd nie wydostanie.”
Na te słowa Jan wyjął Biblię i rzekł: „Czy poznajesz ją przyjacielu?” Antonio przystanął bez słowa poznając, że 
była to właśnie ta Biblia, którą sam zamurował. Jan zaś rzekł do niego: „Nie uczynił tego  jednak diabeł, lecz 
sam Bóg, który sprawił to, abyś wiedział, że On istnieje i pragnie ciebie zbawić.” Na te słowa Antonio wybuch-
nął całą nienawiścią, którą nosił w głębi serca wobec Boga. Sumienie w nim przemawiało, on jednak rzekł do 
kolegów: „Chodźcie, pokażemy mu zaraz, że tu nie ma miejsca na jego pobożne stoisko.” W parę sekund mały 
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straganik się rozleciał. Jan został pobity, sprawcy zaś rozpierzchli się pośród tłumu ciekawskich. Od tamtej 
pory Antonio stał się jeszcze większym wrogiem Boga.
Po pewnym czasie Antonio znowu pracował na budowie, gdzie popiwszy sobie spadł z rusztowania i doznał 
poważnych obrażeń. Odwieziono go do szpitala. Jan dowiedział się 
o tym i odwiedził go nawet w szpitalu. Serce Antonia było jednak niczym z kamienia. Jan odwiedzał do nadal co 
tydzień i powoli, z początku z nudów, później z ciekawości Antonio zaczął czytać Biblię. Pewnego dnia natrafił
na miejsce w liście do Hebrajczyków 12,5 i te słowa uderzyły go: „Synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego.” 
Ponieważ uznał, że pasuje zupełnie do jego przypadku, czytał dalej. Słowo Boże zaś, które kruszy skały, zaczęło 
działać w jego sercu. Po niedługim czasie uznał swoją winę i wyznał Bogu cały ciężar swoich grzechów. Nauczył 
się też wierzyć z pełną ufnością w dzieło dokonane przez Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Jego dusza została 
uleczona z grzechu, lecz jego biodra zostały unieruchomione od tego wypadku. Robót murarskich nie mógł 
wykonywać, ale znalazła się dla niego inna praca. Później ożenił się z córka Jana, teść był jego przyjacielem.
Biblia niegdyś zamurowana jest dla jego wnuków najcenniejszym spadkiem.”

1.  Wiersz biblijny
Izajasz 40,8b:  „Słowo Boga naszego trwa na wieki.”      

Pomoce:  wiersz zapisać na kartce, Biblia, zegar.

Przebieg:  zapisany wiersz przyczepić do Biblii; wytłumaczyć dzieciom co to znaczy „trwać na wieki”; można 
użyć do tego zegara, który odmierza i podaje określony czas; „trwać na wieki” to znaczy trwać bez 
końca. 

 Wiersz można podzielić na dwie części: 1. Słowo Boga naszego; 2. trwa na wieki. Izajasz 40,8b. 

2.  Prace plastyczne

A. Biblia – witraż
Pomoce:  skopiowany wzór witraża, kolorowa bibuła, klej, nożyczki, wdrukowany poznany wiersz, kredki, 

mazak.

Przebieg:  przygotuj dwa wzory dla każdego dziecka; młodszym dzieciom można wcześniej wyciąć wszystkie 
białe pola; starsze mogą same wyciąć (nałóż kilka wzorów na siebie i wycinaj nożykiem, w krót-
kim czasie przygotujesz kilka kompletów); posmaruj klejem wzór, przyklej bibułkę między wzory; 
witraż jest prawie gotowy;  zanim dokleisz tylny wzór witrażu, przyklej na górę nitkę, która służyć 
będzie do zawieszenia witraża; na koniec zapisujemy poznany wiersz.

 Młodsze dzieci mogą wzór witraża ( nie wycinamy białych pól) pokolorować, przykleić lub zapisać 
poznany wiersz.

B. Jak powinniśmy czytać Biblię? – pomysł  Beaty Janoty
Pomoce:  książeczkę „Jak powinniśmy czytać Biblię?” wydrukować; wydrukowaną na dwóch kartkach; nale-

ży wyciąć i skleić ze sobą dwie połówki książeczki, kredki, mazaki. 

Przebieg:  każdy otrzymuje wydrukowaną i sklejoną książeczkę, koloruje zawarte w niej obrazki i składa 
w harmonijkę według linii.

C. Biblijna Biblioteczka
Pomoce:  kartka z kolorowego bloku technicznego, z zapisanym u góry wierszem: „Słowo Boga naszego trwa 

na wieki.” Izajasz 40,8b; na kolorowej kartce drukujemy zapisane poszczególne księgi biblijne (za-
łącznik Biblijna biblioteczka”), klej, nożyczki 

Przebieg:  każde dziecko otrzymuje kartkę z kolorowego bloku z zapisanym na samej górze wierszem; pod 
spodem przykleja w odpowiedniej kolejności wycięte księgi: osobno księgi ze Starego Testamen-
tu, osobno z Nowego Testamentu. I tak powstanie „Biblijna biblioteczka”.



załącznik do pracy: „Biblia – witraż”



1 Księga Mojżeszowa 2 Księga Mojżeszowa 3 Księga Mojżeszowa
4 Księga Mojżeszowa 5 Księga Mojżeszowa Księga  Jozuego

Księga Sędziów Księga Rut 1 Księga Samuela
2 Księga Samuela 1 Księga Królewska 2 Księga Królewska
1 Księga Kronik 2 Księga Kronik Księga Ezdrasza

Księga Nehemiasza Księga Estery Księga Ezdrasza
Księga Psalmów Przypowieści Salomona Księga Kaznodziei Salomona

Pieśń nad Pieśniami Księga Izajasza Księga Jeremiasza
Treny Księga Ezechiela Księga Daniela

Księga Ozeasza Księga Joela Księga Amosa
Księga Abdiasza Księga Jonasza Księga Micheasza
Księga Nahuma Księga Habakuka Księga Sofoniasza
Księga Aggeusza Księga Zachariasza Księga Malachiasz

Stary Testament

Ewangelia św. Mateusza Ewangelia św. Marka Ewangelia św. Łukasza
Ewangelia św. Jana Dzieje Apostolskie List Pawła do Rzymian
1 List Pawła do Koryntian 2 List Pawła do Koryntian List Pawła do Galicjan
List Pawła do Efezjan List Pawła do Filipian List Pawła do Kolosan
1 List Pawła do Tesaloniczan 2 List Pawła do Tesaloniczan 1 List Pawła do Tymoteusza
2 List Pawła do Tymoteusza List Pawła do Tytusa List Pawła do Filomena
List do Hebrajczyków List Jakuba 1 List Piotra
2 List Piotra 1 List Jana 2 List Jana
3 List Jana List Judy Objawienie Jana

Nowy Testament

załącznik do pracy: „Biblijna Biblioteczka”


