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NOWE IMIĘ I NOWY PRZYJACIEL 
 

 

ŹRÓDŁA: Dzieje Apostolskie 11,19-26; Działalność Apostołów, wyd. IV, Warszawa 2007, s. 71-72.86-91. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi 
i sprawiedliwie postępuje” (Dzieje Apostolskie10,34-35). 

GŁÓWNA PRAWDA Boża łaska obejmuje każdego człowieka. 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg kocha wszystkich ludzi i chce, aby każdy dowiedział się o Jego miłości. 
Czują podekscytowanie dobrą nowiną o Jezusie. 
Reagują poprzez poszukiwanie dowodów działania Bożej łaski w świecie. 
 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Chrześcijanie nadal głoszą Ewangelię tylko Żydom. Jednak w Antiochii niektórzy wierzący zaczynają 
opowiadać dobrą nowinę o Jezusie również Grekom. Pan błogosławi ich wysiłki i wielka liczba ludzi 
zaczyna wierzyć i zwracać się do Pana. Barnaba zostaje posłany z Jerozolimy, aby ocenić sytuację. 
Gdy odkrywa, jak działa Boża łaska, odnajduje Saula (Pawła) i sprowadza go do Antiochii, aby stał 
się częścią wzrastającej społeczności. Uczniowie pozostają w tym mieście przez cały rok. 
 

TO JEST LEKCJA O: ŁASCE 
Łaska otwiera swoje ramiona dla wszystkich, nie jest tylko dla wierzących. Zauważamy tutaj początki 
rozumienia przez Kościół, że Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna, ponieważ umiłował 
każdego człowieka. Uczymy się także, jak ważne jest dla nowo wierzących wzrastanie 
w społeczności, która rozumie łaskę. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Współpraca Pawła z Barnabą w Antiochii umocniła go w przekonaniu, że Pan powołał go do 
szczególnego dzieła w świecie pogańskim. W czasie nawrócenia Pawła Pan oświadczył, że ma on 
zostać kaznodzieją wśród pogan, «aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od 
władzy szatan do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału 
z uświęconymi» (Dz 26,18). Ananiaszowi powiedział Pan o Pawle: «Mąż ten jest moim narzędziem 
wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela» (Dz. 9,15). Kiedy Paweł 
w swoim późniejszym chrześcijańskim doświadczeniu modlił się w świątyni w Jerozolimie, ukazał mu 
się Pan i polecił: «Idź, bo Ja cię wyślę daleko do pogan» (Dz. 22,21). 
W ten sposób Pan dał Pawłowi zlecenie wkroczenia na szersze pole misyjne w świecie pogańskim. 
Aby przygotować go do tego wielkiego i trudnego dzieła, Bóg wprowadził go w bliską więź ze sobą 
i otworzył przed nim piękno i chwałę nieba” (Działalność Apostołów, s. 88). 
 

DEKORACJA POKOJU Patrz Lekcja 6. 

 
  



PRZEBIEG ZAJĘĆ: 
 

PRZYWITANIE 
 
Przywitaj wchodzących uczniów. Zapytaj ich, jak minął im tydzień – z czego są zadowoleni, a co ich zasmuciło. Zachęć ich, aby 
podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi ze studium biblijnym z poprzedniego tygodnia. Niech rozpoczną realizację 
wybranej czynności wprowadzającej. 
 
 
WPROWADZENIE 
 
Wybierz odpowiednią zabawę dla swojej grupy.
 

A. CI, KTÓRZY MAJĄ OCZY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- naklejki lub 
drobny prezent 
dla każdego 
dziecka 

Spójrz na dzieci i poproś, aby te, które mają na sobie określony 
kolor lub posiadają określoną cechę, wstały. Zacznij od czegoś 
bardzo charakterystycznego. Na przykład: Proszę, aby wszyscy, 
którzy są ubrani na czerwono (lub są leworęczni, lub których 
imiona zaczynają się na B, itp.), wstali. Daj im naklejkę i poproś, 
żeby pozostały w pozycji stojącej. Kontynuuj, wskazując bardziej 
ogólne rzeczy, aż dojdziesz do czegoś oczywistego: Proszę, aby 
wstali wszyscy, którzy mają oczy. Upewnij się, że każdy 
otrzymał naklejkę. 

Zapytaj: Czy kogoś pominąłem? Czy 
ktoś nadal siedzi? Czy ktoś bał się, że 
nie zostanie uwzględniony? Dlaczego? 
Boża łaska jest właśnie taka. On kocha 
każdego człowieka. Nikt nie jest 
wykluczony.  
 
Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi: 
 

 
Boża łaska obejmuje każdego człowieka. Powiedzcie to razem ze mną.  
 

B. DOCHOWANIE TAJEMNICY 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Utwórz dwie jednakowe grupy. Wyślij 
grupę 1 za drzwi razem z nauczycielem. 
Powiedz jej, że grupa 2 ma tajemnicę, 
a ich zadaniem jest ją odkryć poprzez 
zadawanie pytań. Przekaż grupie 2 
tajemnicę, ale zaznacz, że nie może 
podzielić się nią z grupą 1 niezależnie 
od tego, co ona zrobi. Pozwól obu 
grupom zmieszać się na dwie lub trzy 
minuty. 

Zapytaj grupę 1: Jak się czuliście, wiedząc, że grupa 2 ma tajemnicę, którą nie 
chce się podzielić? (zazdrośni, nieszczególnie, rozgniewani, sfrustrowani, to było 
niesprawiedliwe). Zapytaj grupę 2: Jak się czuliście, gdy powiedziano wam 
tajemnicę? (szczególnie, lepsi od innych). Jak się czuliście, nie dzieląc się 
tajemnicą? (podli, potężni, źli, OK). Po Pięćdziesiątnicy uczniowie koncentrowali 
się na opowiadaniu Żydom o Jezusie. Jednak Bóg chciał, aby każdy dowiedział 
się o Jego łasce. Gdy Barnaba i Paweł pracowali w Antiochii, zaczęli to 
rozumieć.  
Nasze dzisiejsze przesłanie mówi o tym, czego się nauczyli: 

 
Boża łaska obejmuje każdego człowieka. Powiedzcie to razem ze mną. 
 
 
MODLITWA 
 
WSPÓLNOTA 
Wspomnij o radościach i smutkach, które zadowoleni i zmartwieni uczniowie zgłosili do ciebie przy drzwiach na początku lekcji. 
Zapoznaj ich z wersetem pamięciowym i daj czas na podzielenie się doświadczeniami z zeszłotygodniowych lekcji. Wspomnij o 
urodzinach, szczególnych wydarzeniach lub osiągnięciach. Serdecznie przywitaj wszystkich gości. 
 
PIEŚŃ 
Pójdźmy, śpiewajmy (pieśń nr 12) 
Patrz, jak twój Zbawca prosi (pieśń nr 167) 
Daj chwałę Panu (pieśń nr 31) 
 
DARY 
Materiały: Pudełko z narysowanymi / naklejonymi obrazkami ludzi, którzy służą innym 
Powiedz: Jednym ze sposobów przekazywania innym Bożej łaski jest pokazywanie, że nam na nich zależy. Nasze dary 
wspierają wiele szpitali, szkół i innych instytucji, które zmieniają ludzkie życie i pokazują naszą troskę. 
 
MODLITWA 
Niech każdy znajdzie odpowiednią ilość miejsca i rozłoży ręce. Przesuń się w kierunku najbliższej osoby i lekko dotknij jej 
wyciągniętych palców. Powiedz: Boża łaska obejmuje mnie i ciebie. Kogo jeszcze ona obejmuje? Przesuń się z osobą, którą 
dotknąłeś tak, aby i ona dotknęła kogoś innego. Powtarzaj czynność, aż wszyscy będą się dotykać. Powiedz: Boża łaska 
obejmuje każdego człowieka. Módl się, aby dzieci dotarły do innych i opowiedziały im o Bożej łasce. 



 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Potrzebujesz Przedstawienie historii 

- męski strój z 
czasów 
biblijnych 
- dorosły 
mężczyzna 

Zaproś jakiegoś mężczyznę, aby ubrał się jak Barnaba i opowiedział historię, podczas której dzieci wykonują 
następujące czynności: 
Słowa i czynności: 
Barnaba lub Paweł - Unoszą ręce w górę. 
wierzący - Składają razem kciuk i koniuszki palców, tworząc „usta”. Otwierają i zamykają je, jakby „mówili”. 
Antiochia   - Składają razem koniuszki palców, tworząc jakby dach domu. 

 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 
 

Nazywam się Barnaba. Jestem wierzącym w 
Chrystusa, jednym z ludzi nazywanych chrześcijanami. Dużo 
się wydarzyło, odkąd Jezus odszedł do nieba i Duch Święty 
zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy. Każdego dnia nowi ludzie 
przyjmują dobrą nowinę o Jezusie. Jednak wielu nowych 
wierzących wyprowadza się z Jerozolimy. Pozostawanie 
tutaj staje się niebezpieczne. Może słyszeliście o Saulu i 
innych żydowskich przywódcach, którzy wtrącają ludzi do 
więzienia, biją ich, a czasami skazują na śmierć. 

Gdy wierzący się wyprowadzają, są tak pełni radości 
z powodu poznania Jezusa, że po prostu nie mogą przestać 
mówić o Nim innym. Wieści o życiu, śmierci i 
zmartwychwstaniu Jezusa rozchodzą się wszędzie. Z 
pewnością nie do tego zmierzali nasi prześladowcy. Oni nie 
chcą, abyśmy opowiadali innym o Jezusie. 

Niektórzy nowi wierzący przeprowadzili się tutaj, do 
Antiochii. Jest tu duża społeczność żydowska, mieszka tu 
również wielu pogan. Antiochia to ważny ośrodek. Jest 
bardzo pięknym, ale też bardzo złym miastem poświęconym 
pogańskim greckim bogom. 

Gdy wierzący przenieśli się tutaj, do Antiochii, 
zaczęli opowiadać swoim nowym sąsiadom o wspaniałej 
Ewangelii. Opowiadali o niej wszystkim – Żydom i poganom 
(ludziom, którzy nie są Żydami). Było to coś nowego. Pan ich 
błogosławił i wielu pogan przyłączyło się do wierzących. 

Wiadomości o tych nowo nawróconych rozeszły się i 
dotarły do apostołów i innych wierzących w Jerozolimie. 
Niektórzy z tamtejszych przywódców Kościoła zmartwili się. 

Nie byli do końca pewni, czy Bóg chce, żeby wszyscy 
usłyszeli dobrą nowinę. Przecież to Żydzi byli wybranym 
ludem Bożym. Tak więc przywódcy poprosili mnie, żebym 
wybrał się do Antiochii i dowiedział się, co się dzieje. 

Gdy dotarłem na miejsce, zauważyłem, że tutejsi 
wierzący są prawdziwie błogosławieni przez Pana. 
Naprawdę rozumieją łaskę Bożą. Jestem taki szczęśliwy. 
Zachęcam wierzących, żeby przylgnęli do Pana, radowali 
się Nim i nadal opowiadali innym o Jezusie. Na skutek tego 
jeszcze więcej ludzi staje się Jego naśladowcami. 

Szybko zdałem sobie sprawę z tego, że potrzebuję 
pomocy. Pomyślałem o Saulu i o tym, jak zmienił się po 
spotkaniu Jezusa na drodze do Damaszku. Otrzymał nawet 
nowe imię. Nazywany jest teraz Pawłem. Odnalezienie go 
zajęło mi trochę czasu. Pojechałem do Tarsu, gdzie Paweł 
się urodził. Gdy go tam znalazłem, nauczał innych o Jezusie. 
Paweł zgodził się przyjechać ze mną do Antiochii i 
zaczęliśmy razem rozpowszechnić dobrą nowinę. Jesteśmy 
tutaj już prawie rok. Wielu ludzi – zarówno Żydów jak i pogan 
– przyjęło Jezusa jako Pana. 

Otrzymaliśmy również nową nazwę. Ponieważ 
wszyscy wierzący mówią o Chrystusie, nazwano nas 
chrześcijanami (chrystianami). Słyszałem pogłoski, że nazwa 
ta rozprzestrzenia się także na inne miejsca. Myślę, że to 
dobra nazwa, ponieważ podkreśla, w kogo wierzymy. Cieszę 
się, że Paweł i ja zostaliśmy przyjaciółmi. Cieszę się 
również, że nauczamy pogan dobrej nowiny o Chrystusie. A 
co z tobą? Czy mówisz o Nim innym? 

 
Podsumowanie 
 
Zapytaj: Dlaczego wierzący zaczęli wyprowadzać się z Jerozolimy? (Byli prześladowani.) 
Co tak szczególnego było w wierzących, którzy przeprowadzili się do Antiochii? (Mówili wszystkim o Jezusie. Mówili nie tylko 
Żydom, ale także poganom.) 
Dlaczego Barnaba poprosił Pawła, żeby przyjechał do Antiochii? (Tak wielu ludzi chciało uczyć się o Jezusie, że potrzebował 
pomocy, aby do nich dotrzeć.) 
Jak wierzący zostali nazwani w Antiochii? 
Paweł i Barnaba odkryli, że Boża łaska jest obficie dostępna dla każdego. I o tym właśnie mówi nasze przesłanie. 
Powiedzcie je razem ze mną: BOŻA ŁASKA OBEJMUJE KAŻDEGO CZŁOWIEKA. 
 
 
 
WIERSZ PAMIĘCIOWY 
 

Przebieg 

Wykorzystaj poniższe czynności, by nauczyć dzieci wersetu pamięciowego. Powtarzaj je, jeśli to konieczne.  
Bóg      - wskaż w górę. 
nie ma                   - potrząśnij przecząco głową. 
względu na osobę,    - wskaż, jakbyś kogoś wybierał. 
lecz w każdym narodzie   - rozłóż szeroko ręce.  
miły mu jest ten,     - przywołaj do siebie skinieniem. 
kto się go boi i sprawiedliwie postępuje ... 
Dzieje Apostolskie 10,34-35                 złączcie i otwórzcie dłonie jak książeczkę. 

 



 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblia Zapytaj: Na początku apostołowie rozpowszechniali 
Ewangelię tylko wśród innych Żydów. Przeczytajmy 
Ewangelię Mateusza 28,16-20, żeby dowiedzieć się, co Jezus 
polecił im robić. (Opowiadać Ewangelię wszystkim ludziom.) 
Przeczytajmy teraz Dzieje Apostolskie 8,1. Co sprawiło, że 
nowi wierzący zdecydowali się wyprowadzić z Jerozolimy? 
(Kościół był prześladowany.) 
Dlaczego dla pierwszym wierzącym trudno było zrozumieć, 
że mają dzielić się dobrą nowiną z poganami? Przeczytajmy 
Dzieje Apostolskie 10,28, żeby zobaczyć, co powiedział 
Piotr, gdy poszedł odwiedzić pewnego poganina. (Żydowskie 
prawa mówiły, że Żydzi staną się nieczyści, gdy wejdą do domu 
poganina.) 
Czego Piotr nauczył się po tym, gdy spotkał się z 
poganinem Korneliuszem? Spójrzmy na Dzieje Apostolskie 
10,34-35. Czego dowiedziałeś się o Bogu? (Bóg przyjmuje 
każdego człowieka.) 
Przeczytajmy teraz Dzieje Apostolskie 9,15. Co Jezus 
powiedział Ananiaszowi na temat Saula? (Saul był wybranym 
Bożym narzędziem.) Co to znaczy? 

Zapytaj: Czy dobra nowina o Jezusie 
była przeznaczona tylko dla Żydów? 
(Nie, była dla wszystkich ludzi.) Co mówi 
nam to o Bożej łasce dzisiaj? (Jest ona 
dostępna dla każdego. Nikt nie jest 
wykluczony.) 
Bóg chce, aby każdy doświadczył 
Jego łaski. Podobnie jak Saul, który 
stał się Pawłem, każdy z nas jest 
kanałem łaski, gdy okazujemy Bożą 
miłość tym, którzy są wokół nas. 
Powiedzmy razem nasze przesłanie: 
 

 
Boża łaska obejmuje każdego człowieka. 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 

A. CO TO ZNACZY CHRZEŚCIJANIN? 
 

Materiały  Przebieg  Rozwinięcie 

- tablica 
- kreda / 
suche 
markery 

Powiedz: Naśladowcy Jezusa po raz pierwszy zostali 
nazwani chrześcijanami w Antiochii. Spójrzmy na słowo 
chrześcijanin i zobaczmy, ile słów potrafimy znaleźć, aby 
opisać, co to znaczy być kimś takim. 
Napisz na tablicy pionowo wielkimi literami słowo 
CHRZEŚCIJANIN. Podaj dzieciom kilka przykładów słów lub 
zwrotów: 

 
C – czci Boga w szabat; chce się troszczyć, gdy inni 
doświadczają cierpienia. 
H – hojnie pomaga innym. 
R – respektuje innych. 

 
Znajdźcie jak najwięcej możliwości dla każdej litery. 
Podziel dzieci na małe grupy. Daj każdej z nich jedną lub 
więcej liter i poproś, aby przedyskutowały, jak mogą 
wprowadzić te rzeczy w swoje życie. Daj każdej grupie czas na 
przedstawienie wniosków reszcie klasy. 

Powiedz: Czasami łatwo jest prowadzić 
chrześcijańskie życie, ale czasami 
dochodzimy do wniosku, że jest to trudne. 
Bóg zawsze jest blisko, by nam pomóc, 
a Jego łaska obejmuje nas przez cały 
czas. 
Co się dzieje, gdy staramy się prowadzić 
życie chrześcijańskie? (Inni to zauważą.) 
Inni dostrzegą Bożą łaskę i będą chcieli 
dowiedzieć się więcej. Powiedzmy razem 
nasze przesłanie: 

 
Boża łaska obejmuje każdego człowieka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B. WSZYSCY WŁĄCZENI 

 
Materiały  Przebieg  Rozwinięcie 

- piłka Stańcie w kręgu. Powiedz: Boża łaska obejmuje 
każdego człowieka. Rzucę komuś piłkę i powiem 
słowo „rodzina”. Wymieńcie z imienia jedną osobę 
w waszej rodzinie, którą obejmuje Boża łaska. 
Potem rzućcie piłkę komuś innemu. Ta osoba 
wymienia imię kogoś w swojej rodzinie i rzuca ją 
następnej osobie.  
Nie możecie rzucać jej do kogoś, kto już ją miał. 
Gdy każdy złapał ją już raz, odrzućcie ją 
z powrotem do mnie. Rozpocznij proces ponownie, 
wykorzystując przyjaciół, grupy społeczne takie jak 
więźniowie, ludzie bogaci, lokalni urzędnicy państwowi, 
państwa itd. 

Powiedz: Saul posyłał ludzi na tortury i na śmierć, 
jednak Bóg wykorzystał go jako posłańca. Co 
nam to mówi o Bożej łasce? (Jest ona dostępna 
dla każdego.) 
Czy ktoś jest wykluczony spod Bożej łaski? Jak 
wpływa to na nas w odniesieniu do ludzi, których 
nie lubimy lub którzy są niemili wobec nas? 
(Powinniśmy dobrze ich traktować. Bóg ich kocha i 
chce, aby poznali Jego łaskę.) 
Powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
Boża łaska obejmuje każdego człowieka. 

 
 
 
DZIELENIE SIĘ 

 
ZAKŁADKI Z KULĄ ZIEMSKĄ 
 
 

Materiały  Przebieg Rozwinięcie 

- zdjęcia kuli 
ziemskiej 
- kartki 
- nożyczki 
- flamastry / kredki 

Przed lekcją skopiuj zdjęcia kuli ziemskiej – 
jedna kopia lub więcej na każde dziecko (zob. s. 
143). Niech dzieci je wytną, potem w środku 
wykonają nacięcie tak, aby kule ziemską założyć 
na róg strony i użyć jako zakładkę. 
Niech na odwrocie każdej kuli ziemskiej napiszą: 
BOŻA ŁASKA OBEJMUJE KAŻDEGO 
CZŁOWIEKA. Wyjaśnij, że chciałbyś, aby 
pomogły ci w rozdaniu tych zakładek na 
zakończenie dzisiejszego nabożeństwa. 
Zaplanuj, gdzie dzieci będą stały. 
 

Powiedz: Rozdanie naszych zakładek jest jednym 
ze sposobów powiedzenia ludziom, że Bóg ich 
kocha, a Jego łaska obejmuje każdego człowieka. 
Co jeszcze lepiej to pokazuje? Tak, wykonywanie 
Bożego planu dla naszego życia. Gdy 
naśladujemy Jezusa, inni widzą Bożą łaskę 
działającą w naszym życiu. 
Powiedzmy razem nasze przesłanie: 
 

 
Boża łaska obejmuje każdego człowieka. 
 
 
ZAKOŃCZENIE 

 
Niech dzieci złapią się za ręce i staną w kręgu. Módlcie się, aby Bóg błogosławił każdego człowieka, gdy będzie dzielił się Jego 
miłością i zapraszał innych, aby byli częścią Jego kręgu miłości. 
 
 

 
 
 

  



 
 

MATERIAŁY DLA RODZIN: 
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Nowe imię, nowy przyjaciel 
 

Czasami ludzie nas przezywają. Być może sam masz jakieś przezwisko. Zazwyczaj otrzymujemy je w wyniku 
tego, co robimy lub mówimy. Czasami ludzie określają nas brzydkimi słowami. Pierwszym wierzącym nadawano 
imiona. Jedno z nich przylgnęło do nich i nadal jest używane. 
 

Bycie wierzącym w Jezusa i pozostawanie w Jerozolimie stawało się niebezpieczne. Saul i inni żydowscy 
przywódcy wtrącali ludzi do więzienia. Czasami ci ludzie byli bici, a nawet skazywani na śmierć. W związku z tym nowi 
wierzący zaczęli wyprowadzać się z Jerozolimy. 

Wielu z nich wyprowadziło się do wiosek, miast i miasteczek. Byli tak szczęśliwi z powodu poznania Jezusa, że 
po prostu nie mogli przestać mówić innym o swojej nowej wierze. Wieści o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 
zaczęły rozchodzić się wszędzie. Nie do tego zmierzali kapłani i nauczyciele. Oni nie chcieli, aby ludzie opowiadali 
innym o Jezusie. 

Niektórzy nowi wierzący przeprowadzili się do Antiochii. Mieszkało tam dużo Żydów. Antiochia była ważnym, 
pieknym i znanym, ale jednocześnie bardzo złym miastem poświęconym pogańskim greckim bogom. 

Do tej pory znaczącą większość wierzących stanowili Żydzi. Dzielili się oni dobrą nowiną o Jezusie ze swoimi 
żydowskimi przyjaciółmi i sąsiadami. Jednak gdy wierzący przenieśli się do Antiochii, zaczęli mówić swoim nowym 
sąsiadom o Jezusie. Opowiadali o Nim wszystkim: Żydom, którzy tam mieszkali, a także poganom, czyli ludziom, 
którzy nie byli Żydami. Głoszenie poganom było czymś nowym, innym. Pan błogosławił wierzących, gdy ci dzielili się 
dobrą nowiną. Wielka liczba ludzi przyłączyła się do wczesnego Kościoła. 

Wiadomości o tych nowo nawróconych rozeszły się i dotarły do apostołów i innych wierzących w Jerozolimie. 
Niektórzy z tamtejszych przywódców Kościoła zmartwili się. Nie byli do końca pewni, czy Bóg chce, żeby wszyscy 
usłyszeli dobrą nowinę. Przecież to Żydzi byli wybranym ludem Bożym. Tak więc wierzący z Jerozolimy poprosili 
Barnabę o pomoc. Barnaba był dobrym człowiekiem, pełnym wiary i napełnionym Duchem Świętym. Poproszono go, 
żeby wybrał się do Antiochii i dowiedział się, co się tam dzieje. 

Gdy Barnaba przybył do Antiochii, zobaczył, że tamtejsi wierzący są prawdziwie pobłogosławieni przez Pana. 
Naprawdę rozumieli Bożą łaskę. Wierzyli, że Bóg kocha wszystkich ludzi i chce, aby kochali siebie nawzajem. Bardzo 
uszczęśliwiło to Barnabę. Zachęcał wierzących, żeby przylgnęli do Pana i radowali się Nim. Głosił poganom i jeszcze 
więcej ludzi postanowiło pójść za Jezusem. 

Barnaba szybko zdał sobie sprawę z tego, że potrzebuje pomocy. Było tak wielu ludzi, z którymi należało 
rozmawiać. Tak wielu należało opowiedzieć o Jezusie! Kto mógłby mu pomóc? Pomyślał o Saulu. Przypomniał sobie, 
jak Saul zmienił się po spotkaniu Jezusa na drodze do Damaszku. Zmieniło się nawet jego imię – nazywany był teraz 
Pawłem. Tak więc Barnaba zaczął go szukać. Pojechał do Tarsu, gdzie Paweł się urodził. Znalazł go tam 
nauczającego innych o Jezusie. Wkrótce powiedział Pawłowi o wielkim dziele, które jest do wykonania w Antiochii. 

Tak więc Paweł i Barnaba udali się z powrotem do tego miasta. Zaczęli tam wspólnie rozpowszechniać dobrą 
nowinę. Pracowali przez cały rok i w wyniku tego wielu ludzi - zarówno Żydów, jak i pogan – uwierzyło w Jezusa. 

Ponieważ wierzący tak dużo mówili o Chrystusie, zostali nazwani chrześcijanami (chrystianami). Wkrótce 
nazwa ta rozprzestrzeniła się w całym rzymskim świecie. Jednak w tym pogańskim mieście Antiochii nazwa ta została 
użyta po raz pierwszy. I to właśnie w tym mieście Saul, obecnie nazywany Pawłem, rozpoczął swoją pracę wśród 
pogan. Bóg powołał go do wykonania szczególnego zadania. Do wykonania jakiego zadania Bóg powołał ciebie? 
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ZADANIA DLA RODZIN: 

 
 
Sobota 

● Wybierz się ze swoją rodziną na spacer. Podczas spaceru pomyśl o różnych nazwach grup ludzi – dobrych i złych. Skąd 
się wzięły te nazwy? Czy wszystkie przezwiska są miłe? 

● Poproś każdego członka rodziny, aby wymyślił imię, jakim chciałby być nazywany. 
● Podziękuj Bogu, że jesteśmy nazywani chrześcijanami, ponieważ wierzymy w Jezusa Chrystusa. 

 
Niedziela 

● Razem ze swoją rodziną przeczytaj i omów fragment z Dziejów Apostolskich 11,19-26. Kim byli pierwsi chrześcijanie? 
Zapytaj trzy osoby, co oznacza dla nich słowo chrześcijanin (chrystianin). Znajdź je w słowniku. Powiedz swojej rodzinie, 
co ono oznacza. 

● Narysuj kulę ziemską lub kształt twojego kraju. Napisz na nim swój werset pamięciowy. Powieś go w takim miejscu, w 
którym będziesz mógł na niego patrzeć w ciągu całego tygodnia. Wykorzystaj to, aby nauczyć wersetu twoją rodzinę. 

● Proś Boga, aby pomógł ci być dobrym chrześcijaninem. 
 

Poniedziałek 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z Dziejów Apostolskich 8,1-3. Co mówi ci on na temat 

Saula i jego życia przed spotkaniem Jezusa? 
● Zrób logo, które pokazuje, co to znaczy być chrześcijaninem. Podziel się z kimś swoim pomysłem. Powiedz mu, co 

oznacza słowo chrześcijanin. Tak, chrześcijanin oznacza naśladowcę Chrystusa. Co oznacza twoje imię? 
● Podziękuj Bogu za to, że posłał Jezusa, aby umarł za twoje grzechy. Podziękuj Bogu za ludzi takich jak Paweł i Barnaba, 

którzy dzielili się z innymi dobrą nowiną. 
 

Wtorek 
● Razem z rodziną przeczytaj fragment z Dziejów Apostolskich 11,19. Spójrz na mapę biblijną. Gdzie udali się chrześcijanie, 

gdy opuścili Jerozolimę? Znajdź te miejsca na mapie. Jak się tam dostali? W jaki sposób dzisiaj podróżujemy? Narysuj 
obydwa sposoby podróżowania. 

● Na mapie zmierz odległości od Jerozolimy do miejsc wspomnianych w Dziejach Apostolskich 11,19. Proś Boga, aby 
chronił ludzi, którzy rozpowszechniają dobrą nowinę w trudnych miejscach. 
 

Środa 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z Dziejów Apostolskich 11,25-26. Gdzie był Saul, gdy 

odnalazł go Barnaba? Znajdź to miejsce na mapie biblijnej. Gdzie pojechali, gdy opuścili to miejsce? 
● Dowiedz się czegoś o greckich bożkach, którym oddawano cześć w Antiochii. Czy rozpowszechnianie Słowa Bożego było 

łatwe dla Pawła i Barnaby? Dlaczego? Zachęć dzisiaj twojego pastora poprzez wykonanie dla niego i wysłanie mu kartki z 
podziękowaniami za wszystko, co robi. 

● Proś Boga, aby pomógł ci dzielić się Jego miłością z innymi. 
 

Czwartek 
● Razem z rodziną przeczytaj fragment z 1 Listu Jana 3,1. Czym jest dobra nowina? Zrób gazetkę pt. Dobra nowina. 

Zamieść w niej obrazy pochodzące z twoich ulubionych historii biblijnych. Podziel się tą gazetką i opowiedz te historie 
przyjacielowi. 

● Zaproś przyjaciela, aby w tym tygodniu przyszedł z tobą na szkołę sobotnią. Módl się dzisiaj o tę osobę. 
 

Piątek 
● Podczas dzisiejszego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z Dziejów Apostolskich 11,19-26. Jak długo Paweł i 

Barnaba zatrzymali się w Antiochii? Co tam robili? 
● Z kim chciałbyś spędzić czas? Narysuj portret siebie i tej osoby. Opowiedz swojej rodzinie, dlaczego chciałbyś z nią być. 
● Powiedzcie razem werset pamięciowy. Potem módlcie się o tych wszystkich, którzy rozpowszechniają dobrą nowinę o 

Jezusie. Proś Boga, aby pomógł twojej rodzinie dzielić się dobrą nowiną. 


