
  

Konspekt szkółki niedzielnej 

Główna myśl:   Pan Bóg wie wszystko

Tekst: Dzieje Apostolskie 5,1-11 – Ananiasz i Safira

Wiersz przewodni Księga Kaznodziei Salomona 11,13: 
„Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka”  
                          
Cele:  
Dziecko wie, że należy mówić prawdę.
Dziecko potrafi opowiedzieć historię Ananiasza i Safiry.
Dziecko pamięta, że Pan Bóg wie wszystko.
    
I. Wstęp
Pomoce:  rysunek pięknego, czerwonego jabłka, którego środek jest zepsuty; środek jabłka zakrywamy

Przebieg:  pokazujemy rysunek jabłka i pytamy dzieci, czy miałyby ochotę zjeść takie jabłko; ochotnik bierze 
rysunek jabłka i zagląda jak wygląda w środku; wtedy pytamy czy zjadłby takie jabłko i uzasadnił 
swoją odpowiedź 

Dzisiaj poznamy ludzi, którzy byli podobni do takiego jabłka, czyli na zewnątrz piękni, a w środku zepsuci.

II. Szkółka

1. Wspólnota w pierwszych zborach – Pierwszy zbór w Jerozolimie prężnie się rozwijał. Słowa Jezusa, które 
słyszeli od Niego samego lub Jego uczniów, zaczęli wprowadzać w życie. Pan Jezus mówił o tym, żeby po-
magać ubogim (do bogatego młodzieńca powiedział, żeby sprzedał majątek, który przeszkadzał mu iść za 
Jezusem i rozdał go ubogim) i oni tak właśnie postępowali – w zborze nie było biednych, bo bogaci dzielili 
się z biednymi tym, co mieli. Byli i tacy wśród bogatych, którzy sprzedawali swoje majątki, a pieniądze 
oddawali  apostołowi do wspólnego użytku. Wszystko działo się na zasadzie dobrowolności, nikt nie był 
do takiego postępowania zmuszany. Wola Jezusa była wypełniana z radością

2. Ananiasz i Safira – Bogate małżeństwo Ananiasz i Safira też chcieli należeć do tych, którzy pomagają
biednym. Ale czy ich chęć pomocy była szczera? Otóż nie. Chcieli robić to na pokaz, by inni zobaczyli, 
jacy są hojni i jak troszczą się o biednych. Co więc zrobili? Sprzedali swój cały majątek. Potem Ananiasz 
przyszedł i dał apostołowi Piotrowi dużą sumę pieniędzy. Ludzie, którzy byli świadkami tego, mogli po-
myśleć z zachwytem: „O, jaki on hojny, to wspaniały czyn, jaką wiarę ma Ananiasz”. Lecz nagle słyszą 
Piotra, który mówi do Ananiasza: „Czym to omotał szatan twoje serce, że okłamałeś Ducha Świętego i 
zachowałeś część pieniędzy za rolę? Przecież rola, a teraz pieniądze są twoje i mogłeś zrobić z nimi, co 
zechcesz?”. Jednak Ananiasz ze swoją żoną za wszelką cenę postanowili pokazać jacy są dobrzy i hojni. 
Ale przecież nie o to chodzi. Bóg mówi w Biblii, że ochotnego dawcę miłuje – ochotnego, a nie robiącego 
coś na pokaz. To, co nieszczere, nie podoba się Panu. Pamiętajmy, że On wszystko wie. 

3.  Nieposłuszeństwo zostaje ukarane – Ananiasz okłamał Boga. Kłamstwo to grzech, a każdy grzech musi 
zostać ukarany. Ananiasz został ukarany, upadł i umarł. Jak czytamy w Dziejach Apostolskich po upływie 
trzech godzin przyszła Safira. Nic nie wiedziała o całym zajściu. I gdy Piotr zapytał ją, czy za taką cenę
sprzedali rolę, odpowiedziała bez namysłu, tak jak ustalili z mężem: „Tak”. Usłyszała wtedy takie same 
słowa jak Ananiasz: „Dlaczego okłamujecie Boga?”. Safira także została ukarana i umarła.
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III. Zakończenie

Wszystkich, którzy byli świadkami tego wydarzenia ogarnął strach. Zrozumieli, że przed Panem Bogiem nic 
się nie ukryje. On zna doskonale wszystko co jest nie tylko w sercu, ale i w myślach człowieka. Zna każdego 
doskonale. I tak jak Pan Bóg powiedział musi ukarać grzech.

1.  Wiersz biblijny
Księga Kaznodziei Salomona 1,13: „Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego 
człowieka”

Pomoce:   wiersz zapisany na kilku kartkach w formie tablic z przykazaniami

Przebieg:  powtarzając wiersz odwracamy wybrane „tablice”

2.  Prace plastyczne

A.  Ananiasz i Safira  
Pomysł z książki pt. „Biblijne łamigłówki” Nellie de Vries, wyd. Falco Kanon 1994, str. 85

B.  Rysunek
Narysuj poznaną historię
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