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14.niedziela po Trójcy Świętej  
  
Główna myśl: Głoś Ewangelię 
Tekst: 1 Tes 1,2-10 –Pozdrowienie i dziękczynienie za wiarę Tesaloniczan 
             Dz 14,5-20 -Paweł i Barnaba w Ikonum. Uzdrowienie w Listrze 
Wiersz: “Idąc na cały świat.” Ewangelia Marka 16,15 
  
Cele: 

● Dziecko poznało historię uczniów w Listrze 
● Dziecko zostało zachęcone, by głosić wśród innych ewangelię  

 
  
I. Wstęp 
1. Wakacje 
Pomoce: kartki, zdjęcia z wakacji 
  
Przebieg: 
Dzień dobry, witam was wszystkich na dzisiejszej pierwszej po wakacjach szkółce. Bardzo 
się cieszę, że jesteście. Widzę, że jesteście wypoczęci, opaleni. Pewnie wielu z was miało 
okazję odwiedzić nowe miejsca, zobaczyć coś nowego. Co robiliście? Bo ja na 
przykład...(osoba prowadząca krótko mówi o swoich wakacjach ) A co wy powiecie? ( dzieci 
opowiadają o swoich wakacyjnych wyprawach) Zazwyczaj wyjeżdżamy, żeby odpocząć, coś 
zobaczyć, zwiedzić. Czy wiecie, że uczniowie Pana Jezusa też wędrowali, lecz oni mieli inny 
cel. Oni chcieli być posłuszni Bożemu nakazowi. Co to za nakaz i czego dotyczył? Zaraz się 
dowiecie.  
  
2. Wiersz biblijny  
Idąc na cały świat.  Ewangelia Marka 16,15 
Pomoce: na dużej kartce narysowane stopy, na których są zapisane jest słowo: IDĄC.  
Na kolejnej dużej kartce narysowana kula ziemska, a na niej zapisane słowa: NA CAŁY 
ŚWIAT.  
 
Przebieg: 
Wytłumaczyć wiersz 
Idźcie na cały świat! Taki nakaz dał Pan Jezus swoim uczniom. Oni mieli udać się w różne 
strony świata, lecz nie po to by je zwiedzać, czy może odpocząć. Oni mieli iść, by ludziom  
z różnych krajów, różnych stron świata, opowiadać o Panu Jezusie. O tym, co On zrobił dla 
każdego człowieka. Przeczytajmy wszyscy razem głośno ten wiersz. (wszyscy powtarzają 
wiersz) 
  
 Podsumowanie: 
W tekście dzisiejszej niedzieli jest ujęta pewna, ważna prawda, która dotyczy tego Bożego 
nakazu misyjnego. Przeczytajmy wiersze z 1 Listu do Tesaloniczan 1, 5-7. (osoba 
prowadząca czyta wyznaczone wiersze) My dziś poznamy osoby, które podróżowały,  
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by wypełnić ten Boży nakaz: ”Idąc na cały świat”.  Tymi osobami byli Paweł i Barnaba. 
 
II. Szkółka 
Pomoce: Biblia,  
Informacja dla osoby prowadzącej: można stworzyć prezentację z wybranych slajdów  
z podanej poniżej strony: 
www.freebibleimages.org/illustrations/paul-lystra-derbe/  
 
Przebieg: 
 1.  Uczniowie zostają wysłani -Paweł i Barnaba zostali wysłani, aby w najdalszych 
zakątkach świata głosić Ewangelię, Dobrą Nowinę o Jezusie. Najpierw udali się do miasta 
portowego Seleucja, stamtąd udali się na Cypr, potem do Perge, Antiochii Pizydyjskiej  
i Ikonum. (osoba prowadząca pokazuje trasę wędrówki uczniów na mapie) Wszędzie gdzie 
się pojawiali wypełniali Boży nakaz. Pamiętacie, co mówił ten nakaz? Idźcie i głoście! Wielu 
ludzi, słysząc słowa uczniów,  uwierzyło w Jezusa. Jednak nie wszystkim podobało się to,  
co robią uczniowie, dlatego musieli opuścić Antiochię i Ikonum i pójść do Listry.(osoba 
prowadząca pokazuje na mapie miasto Listra)  
 2. Uczniowie w Listrze -muszę wam powiedzieć ważną rzecz o tym mieście. Otóż 
mieszkali tam ludzie, którzy w ogóle nie znali Pana Boga. Oni oddawali cześć dwom bogom. 
Jednym z nich był Zeus, najwyższy bóg i Hermes, jego posłaniec. Jednak Paweł i Barnaba 
wcale się tym nie zrazili i także tam wypełniali Boży nakaz. Mówili ludziom o Panu Jezusie. 
Wśród wielkiego tłumu, pilnie słuchał ich pewien człowiek, który był chromy od urodzenia. 
Chromy, czyli w ogóle nie mógł chodzić. Zauważył go Paweł, który widząc, że to co usłyszał 
o Jezusie, stało się dla niego bardzo ważne, że uwierzył, podszedł do niego i powiedział 
donośnym głosem: “Stań prosto na nogach swoich!” (Dz 14,10) Na słowa Pawła chromy 
człowiek, który do tej pory nie chodził, zerwał się i zaczął chodzić. Został uzdrowiony. Gdy 
zobaczyli to ludzie zaczęli głośno wołać: “Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas.”  
(Dz 14,11) Szybko przyprowadzili ozdobione w wieńce woły i chcieli złożyć je Pawłowi  
i Barnabie w ofierze. Lecz uczniowie zaczęli wołać: “Ludzie co robicie? I my jesteśmy tylko 
ludźmi, takimi jak wy, zwiastujemy  wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych 
marnych rzeczy do Boga…” (Dz 12,15) 
  
III. Zakończenie 
Boży nakaz został wykonany, ludzie mogli usłyszeć Dobrą Nowinę o Jezusie. Lecz chcę 
wam powiedzieć, że ten nakaz misyjny jest aktualny i dzisiaj. On dotyczy również ciebie. 
Także ty masz wypełniać Boży nakaz, przekazywać innym Dobrą Nowinę o Jezusie. Głosić 
ewangelię można nie tylko słowami, ale także swoimi czynami, zachowaniem.  
Zaczyna się nowy rok szkolny, na pewno będziesz mieć okazję do tego, by swoim 
koleżankom i kolegom nie tylko mówić o Panu, lecz swoim zachowaniem, czynami 
pokazywać na Niego. Przypomnijmy sobie na koniec jeszcze ten Boży nakaz. “Idźcie na cały 
świat”  i prośmy Pana by dodawał nam sił i mocy, by dobrze wskazywać na Niego. 
  
1.  Prace plastyczne 
A. Idąc na cały świat  
Pomoce: szary papier z narysowanym konturem świata, oraz zapisanym wierszem  “Idąc na 
cały świat.”  Ewangelia Marka 16,15, kartki, mazaki, kredki, klej, nożyczki  

2 

http://www.freebibleimages.org/illustrations/paul-lystra-derbe/


  
Przebieg: 

●  rozdać każdej osobie kartkę i mazak 
● poprosić o odrysowanie na kartce swojej stopy  
● pokolorować narysowaną stopę, a następnie ją wyciąć 
● gotową stopę każdy przykleja dookoła kuli ziemskiej i wiersza 
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