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WYBÓR SIEDMIU DIAKONÓW 
 

  Teksty biblijne: Dz. Ap. 6, 1–7 
 

  Tekst pamięciowy: Gal. 6, 10 
 
 
„(…) dobrze czyńmy wszystkim (…)” 
 
 

Nikt nie jest za mały, aby pomagać innym! 
 
Zastosowanie: 
* Pan Bóg pragnie, abyśmy otoczyli opieką tych, którzy potrzebują pomocy. 
* Zauważaj ludzi, którzy są smutni i czują się samotni. 
* Pomyśl, jak można pomóc ludziom biednym i opuszczonym. 
 
 

I. WSTĘP 
 
Opowiadanie z dnia 28 czerwca Pt. „Najfajniejszy dzień” – Każdy dzień z Jezusem. 
 
 
Gabrysia i Aldona planowały ostatni, wspólny dzień w domu babci. 
– Babciu, czy możemy dzisiaj zrobić coś naprawdę super szczególnego? – zapytała Gabrysia. 
– Tak! Niech to będzie najfajniejszy dzień – zgodziła się Aldona – nawet lepszy, niż ten, 
kiedy posłyszmy do ZOO. 
– Mam już pewien pomysł – odpowiedziała babcia. – Nigdy nie zgadniecie, co to jest. 
– Powiedz! Powiedz! – krzyczały dziewczynki. 
– Cały tydzień robiłyśmy coś dla siebie – powiedziała babcia – więc dziś zróbmy coś dla 
Boga. Pamiętacie wujka Sławka, kierownika placu zabaw w parku? Teraz siedzi w domu i nie 
może wychodzić na dwór, więc ugotujmy jakiś smaczny obiad i odwiedźmy go. Pan Bóg na 
pewno się z tego ucieszy. Zobaczymy, może będziemy mu mogły jeszcze jakoś pomóc. 
 
Aldona i Gabrysia starały się być posłuszne, choć nie tak planowały spędzić ten dzień. Babcia 
jednak zapakowała już pudełko ze smakołykami. Zanim się spostrzegły, już były w drodze do 
wujka Sławka. 
Serca niemalże im zamarły, gdy weszły i zobaczyły starego przyjaciela na wózku 
inwalidzkim. Po chwili rozmowy, zobaczyły w jego oczach znajome iskierki i ten sam ciepły 
uśmiech na twarzy. 
– Tak się cieszę, że przyszłyście – powiedział, a oczy wypełniły mu się łzami radości.  
– Czy chcecie zobaczyć, czym się zajmuję teraz, gdy nie mogę już chodzić? 
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Gabrysia i Aldona obserwowały jak wujek Sławek otworzył pudełko i wyjął najpiękniejsze 
figurki zwierząt jakie kiedykolwiek widziały. Ustawił je w rzędzie, w parach, od słonia do 
małych ptaszków. 
– Zwierzęta z arki Noego! – wykrzyknęła Gabrysia. 
Wujek sławek przytaknął. 
– Każda z was może sobie wybrać zwierzątko i wziąć je do domu – powiedział – a ja 
wystrugam sobie nowe. 
Dziewczynki uściskały go i wzięły zebrę oraz tygrysa. Teraz zwierzęta te będą im 
przypominały, że robienie przyjemności innym, może przynieść wielką radość. I mimo, że się 
tego nie spodziewały, to rzeczywiście był to najfajniejszy dzień ich pobytu u babci. 
 
 
(Zapytaj dzieci czy kiedyś próbowały kogoś uszczęśliwić, czy odwiedzają osoby samotne, 
starsze. Czy one czasem też czują się samotne, np. kiedy chorują) 
 
 
 
 

II. PRZEBIEG WYDARZEŃ 
 
 
 
1. Potrzeby rozrastającego się zboru. (Dz. Ap. 6, 1) 
 
Z każdym dniem coraz więcej ludzi zapraszało Jezusa do swego serca. Były wśród nich także 
wdowy. Wdowa to pani, której umarł mąż. Tym kobietom było źle, bo nie miały już swoich 
mężów, którzy troszczyliby się o nie. Były biedne, czasami nie miały nawet co jeść. Dlatego 
też, uczniowie Pana Jezusa postanowili zatroszczyć się o nie. 
Bóg chce, abyśmy opiekowali się tymi, którzy potrzebują pomocy. 
 
 
2. Wybór diakonów. (Dz. Ap. 6, 2–8) 
 
Apostołowie, byli ludźmi bardzo zapracowanymi, ponieważ głosili Słowo Boże, dlatego też 
postanowili poprosić o pomoc innych ludzi.  
Wybrali spośród zgromadzenia siedmiu mężczyzn, którzy cieszyli się zaufaniem wśród ludu.  
 
A byli to:  a) Szczepan, 
  b) Filip, 
  c) Prochor, 
  d) Nikanor, 
  e) Tymon, 
  f) Parmen, 
  g) Mikołaj. 
 
 
Nazwano ich diakonami. (Poproś dzieci, aby powtórzyły tę nazwę kilka razy, w celu 
utrwalenia). 
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3. Zadania do wykonania przez diakonów. 
 
Diakoni zbierali pieniądze na jedzenie i ubrania dla potrzebujących. Kupowali niezbędne 
rzeczy, dzielili je.  
 
Samotne kobiety, bardzo cieszyły się z tego, że mogły zjeść wspólny posiłek. Mogły też 
porozmawiać ze sobą, opowiedzieć o swoich smutkach i radościach. Już nie czuły się tak 
samotne. A diakoni byli szczęśliwi, widząc uśmiechnięte twarze kobiet, a poza tym wiedzieli, 
że Bogu i Jezusowi podoba się to, co robią. 
 
(Czy dzieci mają jakiś pomysł, co mogłyby zrobić dla kolegi z przedszkola lub szkoły? 
Zasugeruj np. zaproszenie do wspólnej zabawy, podzielenie się zabawkami, stanąć w parze ze 
smutnym kolegą. 
Pomagać można także starszym, samotnym osobom. Rodzice podpowiedzą realizację pomocy 
np. upieczenie ciasta, zrobienie zakupów, zaproszenie na obiad…) 
 
 
 

III. ZAKOŃCZENIE 
 
 
W dzisiejszych czasach istnieją wprawdzie różne instytucje i organizacje, które pomagają 
potrzebującym, ale nie zawsze docierają one tam, gdzie dzieje się coś złego. 
Dlatego, zainteresujmy się losem naszych sąsiadów, koleżanek i kolegów, bo każdy z nas jest 
powołany do niesienia pomocy. 
 
 
Propozycje pieśni: 
1. „Podaj rękę swemu bratu” (Zaśpiewam Panu … Nr 151) 
2. „Dziękuję Ci, Panie” (Zaśpiewam Panu … Nr 49) 
3. „To przykazanie, ja dziś daję wam” (Zaśpiewam Panu … Nr 186) 
 
 

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
 
 
Dzieci młodsze: 
– „Wybór siedmiu diakonów” – kolorowanka – Zestaw pomocy L–36 
– „Pomóż wybrać” – kolorowanka – Zestaw pomocy L–36 
– „Jak mogę pomóc” – kolorowanka – Zestaw pomocy L–36 
 
 
 
Dzieci starsze: 
 
– Rozwiąż krzyżówkę: 
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    1.         

  2.           

     3.        

      4.       

  5.           

     6.        

  7.           

             

  8.           

  9.           

  10.           

   11.          

    12.         

13             

    14.         

 
 
1. Bardzo znany diakon. 
2. Imię jednego z diakonów. 
3. Wdowa, to kobieta, która nie ma ………. . 
4. Imię jednego z diakonów. 
5. Imię jednego z diakonów. 
6. Imię jednego z diakonów. 
7. Imię jednego z diakonów. 
8. Imię jednego z diakonów. 
9. Było ich siedmiu. 
10. Gal. 6, 10 „Dobrze ……………. wszystkim”. 
11. Rozdawali je potrzebującym. 
12. ……. chce, abyśmy (13) ……………….. się tymi, którzy potrzebują (14) …………… 
 
 
 
 
HASŁO: ……………………………………………………………………………………. 
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