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ROZGŁASZAJĄC SŁOWO 
 

 

 

ŹRÓDŁA: Dzieje Apostolskie 13,1-12; Działalność Apostołów, wyd. IV, Warszawa 2007, s. 92-93. 
 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Rzekł Duch Święty: «Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem»” 
(Dzieje Apostolskie 13,2). 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg posyła nas jako posłańców swojej łaski.  

CEL – dzieci Wiedzą, że Boża miłość rozciąga się na każdego. 
Czują podekscytowanie dobrą nowiną o Jezusie. 
Reagują poprzez bycie ochotnym kanałem łaski Bożej. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

Po roku w Antiochii Duch Święty przemówił do chrześcijan, mówiąc im, by odłączyli Pawła i Barnabę 
do dzieła, do którego Bóg ich powołał. Chrześcijanie pościli i modlili się przed włożeniem rąk na tych 
dwóch mężów i posłaniem ich do pracy. Najpierw udali się oni na Cypr i złożyli świadectwo przed 
prokonsulem. Gdy czarnoksiężnik Elymas próbował odwrócić prokonsula od wiary, Paweł powiedział 
mu, że na pewien czas straci wzrok. Bóg posłał Pawła i Barnabę jako posłańców swojej łaski. 

TO JEST LEKCJA O: ŁASCE 
Boża łaska jest dostępna dla wszystkich ludzi. Duch Święty przemówił do chrześcijan w Antiochii, 
aby posłali Pawła i Barnabę do dzielenia się Bożą łaską z innymi. Przez trwającą pewien czas 
ślepotę Elymasa Bóg wskazał mu błąd jego nauczania i dał kolejną szansę przyjęcia swojej łaski. 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Na swoich reprezentantów wobec ludzkości Bóg nie wybrał aniołów, którzy nigdy nie upadli, ale 
ludzi o namiętnościach podobnych do tych, jakie posiadają ci, których starają się ratować. Chrystus 
przywdział człowieczeństwo, by dotrzeć do ludzkości. Dla zbawienia świata potrzebny był bosko – 
ludzki Zbawiciel. Zatem także święty obowiązek oznajmiania «niezgłębionego bogactwa 
Chrystusowego» (Ef 3,8) został powierzony ludziom. 
W swojej mądrości Pan kontaktuje tych, którzy poszukują prawdy, z bliźnimi, którzy znają prawdę. 
Planem nieba jest, by ci, którzy przyjęli światło, udzielali go pozostającym w ciemności. 
Człowieczeństwo, czerpiąc efektywność z wielkiego Źródła mądrości, jest narzędziem, przez które 
ewangelia działa swoją przekształcającą mocą na umysły i serca” (Działalność Apostołów, s. 75-76). 

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. SZEPTY 
 

Przebieg Rozwinięcie 

Niech wszyscy usiądą w kręgu. Szeptem przekaż jedną 
wiadomość osobie po twojej prawej stronie, a drugą osobie po 
twojej lewej stronie. Niech dzieci szeptem przekazują tę 
wiadomość sobie nawzajem w kręgu. Gdy wiadomości przejdą 
przez krąg, poproś osobę, które otrzymała je jako ostatnia, aby 
głośno je wypowiedziała. Spróbuj zrobić to dwa lub trzy razy, 
rozpoczynając od innej osoby w kręgu. Niech różne osoby 
rozpoczynają przekazywanie wiadomości. 

Zapytaj: Czy łatwo było usłyszeć, zrozumieć i przekazać 
wiadomości? Jak się czuliście, gdy mieliśmy więcej niż 
jedno poselstwo jednocześnie? (zmieszani, zestresowani) 
Bóg dał nam szczególne poselstwo, abyśmy podzielili 
się nim z innymi. Jest to poselstwo Jego łaski. Bardzo 
ważne jest, aby znaleźć właściwy sposób docierania do 
ludzi. O tym mówi nasze dzisiejsze przesłanie: 
 

 
Bóg posyła nas jako posłańców swojej łaski. Powiedzcie to razem ze mną. ÷ 
 

B. POSELSTWA ŁASKI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- indywidualne 
poselstwo dla 
każdego dziecka 
- „listonosz” 

Przed lekcją przygotuj dla każdego 
dziecka wiadomość mówiącą, że Bóg 
je kocha i zawierającą przynajmniej 
jedną pozytywną rzecz o tym dziecku. 
Przygotuj trochę dodatkowych kartek z 
zapewnieniem Bożej miłości, które 
będziesz mógł przekazać gościom. 
Niech ktoś ubrany jak listonosz wejdzie 
i doręczy listy. Daj dzieciom czas na 
ich przeczytanie. 

Zapytaj: Jak się czułeś, gdy otrzymałeś swój list? 
(Zaskoczony, szczęśliwy, dobrze.) Dlaczego twój list sprawił, 
że poczułeś się dobrze? (Przekazał on coś miłego.) Gdy 
otrzymujesz dobrą wiadomość lub przydarzy ci się coś 
dobrego, co chcesz z tym zrobić? (Powiedzieć innym.) Czy 
łatwo jest zachować dla siebie dobrą wiadomość? (Nie, jest 
to trudne. Chcę się tym podzielić.) Bóg przekazał nam 
najlepszą wiadomość, abyśmy podzielili się nią z innymi – 
wiadomość o tym, że On nas kocha. O tym właśnie mówi 
nasze dzisiejsze przesłanie. 

 
Bóg posyła nas jako posłańców swojej łaski. 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 
Kocham Cię, Jezu (pieśń nr 295) 
Pod skrzydłem Twym (pieśń nr 331) 
Pochwalny psalm (pieśń nr 39) 
 
DARY 
Materiały: Pudełko z narysowanymi / naklejonymi obrazkami ludzi, którzy służą innym 
Powiedz: Istnieje wiele różnych sposobów komunikacji: telefon, fax, e-mail, telewizja, radio - to tylko kilkaz tym, które 
moglibyśmy wymienić. Najlepszy sposób komunikacji jest wtedy, gdy możemy zobaczyć kogoś twarzą w twarz. Gdy 
przekazujemy nasze dary, angażujemy się w różne sposoby przekazywania Ewangelii tym, którzy są wokół nas. 
 



MODLITWA 
Materiały: papier, kredki, duża koperta. 
Powiedz: Dzisiaj rano napiszemy list do Boga. Możecie podziękować Mu za wszystkie dobre rzeczy, które wam dał i 
powiedzieć Mu o wszystkim, co was martwi. Jeśli chcecie, możecie narysować różne rzeczy. Włóż wszystkie listy w dużą 
kopertę, zaklej ją, módl się nad nią i proś Boga, aby wysłuchał i odpowiedział na te modlitwy. 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Potrzebujesz Przedstawienie historii 

- męski strój z czasów 
biblijnych 
- dorosły mężczyzna 

Niech mężczyzna przebrany za Jana Marka opowie historię, podczas której dzieci wykonują 
następujące czynności: 
Słowa i czynności: 
Barnaba lub Paweł - kciuki w górę. 
Elymas - kciuki w dół. 
prokonsul - składają ręce i kłaniają się. 

 
Przeczytaj lub opowiedz historię. 
 

Nazywam się Jan Marek. Jestem przyjacielem Pawła 
i Barnaby. Podróżujemy, by opowiedzieć innym o Bożej 
miłości. Przyszedłem, żeby dowiedzieć się, jak nauczać 
innych; jak dotąd, nie umiem zbyt wiele. Robię jednak 
postępy. Pozwólcie, że zacznę od początku. 

Paweł i Barnaba przez rok pracowali razem w 
Antiochii. Byli bardzo zajęci nauczaniem, głoszeniem 
i pomaganiem ludziom. Kościół stale wzrastał. 

Pewnego dnia niektórzy wyznawcy pościli i modlili 
się. Prosili Boga, aby ich prowadził i powiedział im, co mają 
robić. Gdy się modlili, Duch Święty powiedział: „Powołałem 
Pawła i Barnabę do wykonania szczególnej pracy dla mnie. 
Chcę, żebyście się o nich modlili i wysłali ich, aby opowiadali 
dobrą nowinę o Jezusie w innych miejscach”. 

Wierzący w Antiochii posmutnieli, gdy usłyszeli, że 
Paweł i Barnaba mają wyjechać, chcieli jednak, aby inni 
także usłyszeli o Jezusie. Pościli więc i modlili się przed 
zgromadzeniem na szczególnym spotkaniu modlitewnym. Na 
tym spotkaniu starsi zboru położyli ręce na Pawła i Barnabę 
i modlili się o nich. 

Paweł i Barnaba zgodzili się wziąć mnie ze sobą, by 
nauczyć mnie, jak ewangelizować. W porcie w Seleucji 
złapaliśmy statek, który płynął na Cypr i przybyliśmy do 
Salaminy. Przewędrowaliśmy całą wyspę, zatrzymując się 
we wszystkich synagogach żydowskich i nauczając każdego, 
kto chciał słuchać o Jezusie. 

W końcu dotarliśmy na drugi koniec wyspy do innego 
portu o nazwie Pafos. Spotkaliśmy tam żydowskiego 
czarnoksiężnika i fałszywego proroka imieniem Bar–Jezus 
lub Elymas. Był on ważnym człowiekiem i jedną z osób 
z otoczenia rzymskiego prokonsula. 

Cypr nie jest dużą wyspą, więc wiadomości o obcych 
szybko się rozchodzą. Prokonsul usłyszał o Pawle. Był 
ciekawy i chciał usłyszeć Słowo Boże. Elymas nie był 
szczęśliwy. Bał się, że straci swój wpływ na prokonsula. 
Starał się więc zwrócić go przeciwko Pawłowi i Barnabie. 

Duch Święty pokazał Pawłowi, co się dzieje. Paweł 
odwrócił się, spojrzał wprost na Elymasa i powiedział: 
„O, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, 
synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości! Nie 
zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich? Oto 
teraz ręka Pańska na tobie i będziesz ślepy, i do pewnego 
czasu nie ujrzysz słońca”. 

Natychmiast Elymas odczuł ciemną mgłę 
roztaczającą się przed jego oczami. Zamrugał. Przetarł oczy. 
Starał się odsunąć ją na bok. Wszystko stawało się coraz 
ciemniejsze. Elymas był ślepy, dokładnie tak 
jakprzepowiedział Paweł. Nic nie widział. Zaczął wyciągać 
ręce, szukając kogoś, kto by go poprowadził. 

Prokonsul był zdumiony. W jednej chwili Elymas 
widział; w następnej był ślepy. Przekonało to prokonsula, że 
Paweł naucza prawdy. I w ten sposób uwierzył w Boga. 

Podróżowaliśmy do wielu różnych miejsc. Wszędzie, 
gdzie się udaliśmy, opowiadaliśmy dobrą nowinę. Mówiliśmy, 
że Boża łaska jest za darmo i jest dostępna dla każdego 
człowieka.  

Podróżując z Pawłem i Barnabą, wiele się 
nauczyłem. Pomogło mi to później, gdy nadal mówiłem 
innym o Jezusie. 
 

 
 
Podsumowanie 
 
Zapytaj: Dlaczego Paweł i Barnaba opuścili Antiochię? (Duch Święty powiedział wierzącym, aby się o nich modlili i wysłali do 
nauczania w innych miejscach.) Gdzie najpierw się udali? (Do Seleucji, potem na Cypr.) 
Co zrobili, gdy dotarli na Cypr? (Obeszli wyspę, opowiadając ludziom o Jezusie.) 
Kto starał się ich powstrzymać? (Elymas.) Dlaczego? (Bał się, że straci wpływ na prokonsula.) 
Co zrobił Paweł? (Powiedział Elymasowi, że przez pewien czas będzie ślepy.) 
Co pomyślał prokonsul, gdy Elymas oślepł? (Uwierzył, że Paweł i Barnaba przyszli do ludzi z poselstwem od Boga.) 
 
Bóg chce, abyśmy dzisiaj nieśli to samo poselstwo. Pamiętajmy: 
Bóg posyła nas jako posłańców swojej łaski. 
 
 
 
 
 
 



WIERSZ PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- koperta 
- papier 
- Biblia 

Przed lekcją napisz każde słowo wersetu pamięciowego na kartce papieru i włóż do koperty (w dużej grupie 
wykorzystaj więcej niż jeden zestaw). Niech dzieci opróżnią kopertę i ułożą słowa we właściwej kolejności. 
Włóż słowa z powrotem do koperty i powtarzaj, aż nauczą się wersetu. 
Dzisiejszy werset pamięciowy brzmi: „Rzekł Duch Święty: «Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego 
dzieła, do którego ich powołałem»” (Dzieje Apostolskie 13,2). 

 
 
STUDIUM BIBLII 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblia 
- koperta 
- papier 

Przed lekcją napisz na papierze poniższe teksty 
i włóż je do koperty. 
Powiedz: Dowiedzmy się więcej o Bożym darze 
łaski i o tym, jak działa ona w naszym życiu. 
Potrzebuję ochotnika, który wyjmie z koperty 
przesłanie od Boga. Daj czas. Potem niech 
czytający poprosi grupę o odpowiedź na pytanie. 

 
1 List Jana 4,9: Jak Bóg objawił swoją miłość do 
nas? 
Kolosan 1,12-14: Od czego Bóg nas uratował? 
1 Piotra 5,7: Co według Słowa Bożego może 
zrobić każdy, kto w Niego wierzy? 
Jakuba 3,17-18: Co Bóg obiecał wszystkim 
ludziom? 
Księga Jeramiasza 29,11: Jaki jest Boży plan 
wobec nas? 

Zapytaj: Czy pamiętacie dlaczego Paweł i Barnaba 
odjechali w swoją podróż? (Duch Święty przemówił do 
wierzących w Antiochii.) Czy Bóg ma plan dla twojego 
życia? (Tak.) Przeczytajmy jeszcze raz Jeremiasza 29,11. 
Daj czas. 
Paweł miał wiele trudności. Czy powinniśmy się martwić, 
gdy stawiamy czoło trudnościom? (Nie. Bóg obiecał, że 
będzie z nami.) 
Co nasze teksty mówią nam o Bogu? (On nas kocha. Jest z 
nami w każdym czasie. Uratował nas od grzechu i chce dla 
nas tego, co najlepsze.) Bóg wszystkim oferuje taką samą 
łaskę. Jesteśmy jego posłańcami łaski dla świata wokół 
nas.  
Pamiętajmy: 
 

 
Bóg posyła nas jako posłańców swojej łaski. 
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
SCENARIUSZ ŁASKI 
 

Materiały  Przebieg  Rozwinięcie 

- duża 
kartka 
papieru 
- flamaster 

Przypnij dużą kartkę papieru i narysuj na środku kropkę. Powiedz: To jesteś ty. Narysuj 
swój świat. Narysuj trzy kręgi i podpisz je: dom, szkoła, zajęcia. 
Wybierz któryś z następujących scenariuszy i zapytaj: Jak możesz być posłańcem łaski 
w tej sytuacji? Możesz zastąpić je innymi scenariuszami, które lepiej pasują do twojej 
sytuacji. 

 
Scenariusze domowe 
Twoja starsza siostra uczy się do egzaminu. Młodszy brat cały czas namawia ją, żeby 
przyszła i się z nim pobawiła. Jak możesz być posłańcem łaski? 

 
To nie twoja kolej na zmywanie naczyń, które leżą w kuchennym zlewie. Twoja mama 
pomaga twojemu tacie. Do umycia jest dużo garnków, a ty nie znosisz tego robić. Jak 
możesz być posłańcem łaski? 

 
Mama i tata zawsze przypominają ci, żebyś solidnie wykonywał swoje obowiązki. Jak 
możesz obrócić to w sytuację łaski? 

 
Scenariusze szkolne 
Nauczyciel wyszedł z sali. Wszyscy rozmawiają i hałasują. Nauczyciel prosił was, 
żebyście cicho pracowali nad pytaniami egzaminacyjnymi. Jak możesz być posłańcem 
łaski? 

 
Twój przyjaciel ma trudności ze zrozumieniem matematyki. Dla ciebie jest to łatwe. W 
przerwie chcesz pograć w piłkę. Chcesz potrenować, żebyście mogli stworzyć drużynę. 
Co możesz zrobić, żeby być posłańcem łaski? 

Zapytaj: Czy 
zawsze łatwo jest 
być posłańcem 
łaski? Dlaczego? 
Czego możemy 
być pewni, gdy 
stawiamy czoła 
trudnym 
sytuacjom/wyboro
m? (Boża łaska jest 
wystarczająco 
wielka, by pomóc 
nam poradzić sobie 
z sytuacją i pomaga 
nam przekazywać 
Jego łaskę innym.) 
Powiedzmy razem 
nasze przesłanie: 
 



 
Twoi przyjaciele są niegrzeczni wobec kogoś z innej grupy dzieci. Ty też nie lubisz tego 
dziecka, czujesz jednak, że byli niesprawiedliwi. Jak możesz być posłańcem łaski? 

 
Zajęcia szkolne 
Często jesteś wybierany na kapitana w grach sportowych. Lubisz wybierać do swojej 
drużyny najlepszych graczy. Niektóre osoby zawsze muszą czekać, aż zostaną wybrane 
jako ostatnie. Jak możesz być posłańcem łaski? 
 
Zaproponowano ci główną rolę w szkolnym programie. Są trzy przedstawienia. Jedno jest 
w piątek wieczorem. Jak możesz być posłańcem łaski? 

 
Bóg posyła nas jako posłańców swojej łaski. 
 
 
 
 
DZIELENIE SIĘ 

 
NIEOCZEKIWANA ŁASKA  
 

Materiały  Przebieg Rozwinięcie 

- Biblie Zapytaj: Co to jest łaska? (Jest to dar, na który nie 
zasłużyliśmy; coś, na co nie możemy zapracować. 
Wszystko, co mamy zrobić to go przyjąć.) 
Zaplanujmy dla kogoś niespodziewany dar. Zaplanujcie 
grupową niespodziankę, zadanie, które dzieci mogą 
wykonać razem, na przykład: śpiewanie w domu starców, 
pielenie ogrodu, sprzątanie wokół kościoła. Zaplanujcie, co 
musicie zrobić, żeby pomóc innym. 
Druga opcja: niech dzieci zaplanują indywidualne dary łaski 
- coś, co dziecko może zrobić samodzielnie dla przyjaciela 
lub członka rodziny. 

Powiedz: Jakie to uczucie być posłańcem 
łaski, robiąc coś, czego ktoś się nie 
spodziewa? 
Co możemy powiedzieć, gdy ludzie zapytają 
nas, dlaczego rozdajemy nasze dary łaski? 
Przeczytaj głośno 1 Jana 4,9. Powiedz: Bóg dał 
nam tak wiele darów, abyśmy chcieli być 
posłańcami Jego łaski dla innych. Zaproś 
każde dziecko, żeby powiedziało coś, czym 
podzieli się z innymi w tym tygodniu. 
Powiedzmy razem nasze przesłanie: 

 
Bóg posyła nas jako posłańców swojej łaski. 
 
 
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Przypomnij dzieciom, że Boża łaska jest za darmo, a Jego dary miłości są dla wszystkich. Módl się, aby Bóg prowadził każde z 
dzieci, gdy w nadchodzącym tygodniu będą dzieliły się tymi darami z innymi. 
 
 
  



 

 
MATERIAŁ DLA RODZICÓW: 

 
ŹRÓDŁA: Dzieje Apostolskie 13,1-12; Działalność Apostołów, wyd. IV, Warszawa 2007, s. 92-93. 

 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Rzekł Duch Święty: «Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem»” 
(Dzieje Apostolskie 13,2). 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg posyła nas jako posłańców swojej łaski.  

 
 

Rozpowszechnianie Słowa 
 

Czy odbywałeś kiedyś długą podróż? W jaki sposób podróżowałeś? Paweł i Barnaba zostali wysłani 
w szczególną podróż. by opowiadać innym o Bożej łasce. Nie wszyscy jednak byli zadowoleni z tego, że ci 
ludzie głosili Ewangelią. Czytaj dalej, Aaby dowiedzieć się, co się wydarzyło. 
 

Paweł i Barnaba przez rok pracowali razem w Antiochii. Byli bardzo zajęci nauczaniem, głoszeniem 
i pomaganiem ludziom. Kościół stale wzrastał. 

Pewnego dnia niektórzy wyznawcy pościli i modlili się. Prosili Boga, aby ich prowadził i powiedział im, co 
mają robić. Gdy się modlili, Duch Święty powiedział: „Powołałem Pawła i Barnabę do wykonania szczególnej 
pracy dla mnie. Chcę, żebyście się o nich modlili i wysłali ich, aby opowiadali dobrą nowinę o Jezusie w innych 
miejscach”. 

Wierzący w Antiochii posmutnieli, gdy usłyszeli, że Paweł i Barnaba mają wyjechać, chcieli jednak, aby 
inni także usłyszeli o Jezusie. Pościli więc i modlili się przed zgromadzeniem na szczególnym spotkaniu 
modlitewnym. Na tym spotkaniu starsi zboru położyli ręce na Pawła i Barnabę i modlili się o nich. 

Paweł i Barnaba wzięli ze sobą młodego mężczyznę, Jana Marka. Miał uczyć się od nich i pomagać im w 
pracy. We trójkę złapali statek w porcie w Seleucji i popłynęli na Cypr. Przewędrowali całą wyspę, zatrzymując 
się we wszystkich synagogach żydowskich i nauczając każdego, kto chciał słuchać. 

Wkrótce dotarli do Pafos na drugim końcu wyspy. Spotkali tam żydowskiego czarnoksiężnika i fałszywego 
proroka imieniem Bar–Jezus lub Elymas. Był on ważnym człowiekiem i jedną z osób z otoczenia rzymskiego 
prokonsula. 

Cypr nie jest dużą wyspą, więc wiadomości o obcych szybko się rozchodziły. Prokonsul wkrótce usłyszał o 
Pawle i jego towarzyszach. Był ciekawy i chciał usłyszeć Słowo Boże. Elymas nie był szczęśliwy z tego powodu. 
Bał się, że straci swój wpływ na prokonsula. Starał się więc zwrócić go przeciwko Pawłowi i jego przyjaciołom. 

Duch Święty pokazał Pawłowi, co się dzieje. Paweł odwrócił się, spojrzał wprost na Elymasa i powiedział: 
„O, pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej 
sprawiedliwości! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich? Oto teraz ręka Pańska na tobie, i 
będziesz ślepy, i do pewnego czasu nie ujrzysz słońca”. 

Natychmiast Elymas odczuł ciemną mgłę roztaczającą się przed jego oczami. Zamrugał. Przetarł oczy. 
Starał się odsunąć ją na bok. Wszystko stawało się coraz ciemniejsze. Elymas był ślepy, dokładnie tak 
jakprzepowiedział Paweł. Nic nie widział. Zaczął wyciągać ręce, szukając kogoś, kto by go poprowadził. 

Prokonsul był zdumiony. W jednej chwili Elymas widział; w następnej był ślepy. To przekonało go, że 
Paweł nauczał prawdy. Słuchał, uczył się i wkrótce uwierzył w Boga. 

Paweł, Barnaba i Jan Marek podróżowali do wielu różnych miejsc. Wszędzie, gdzie się udawali, 
opowiadali dobrą nowinę: Boża łaska jest za darmo i jest dostępna dla każdego. Możemy być podobni do Pawła 
i jego przyjaciół. My także możemy mówić ludziom, których spotykamy, o Bożej cudownej miłości i łasce. 

 
 
  



ŹRÓDŁA: Dzieje Apostolskie 13,1-12; Działalność Apostołów, wyd. IV, Warszawa 2007, s. 92-93. 
 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Rzekł Duch Święty: «Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem»” 
(Dzieje Apostolskie 13,2). 

GŁÓWNA PRAWDA Bóg posyła nas jako posłańców swojej łaski.  

 
ZADANIE DLA RODZIN: 

 
 
Sobota 

● Paweł i Barnaba popłynęli statkiem na Cypr. Jeśli to możliwe, idź na spacer tam, gdzie możesz zobaczyć statki lub łodzie. 
Poproś członków swojej rodziny, aby wymienili niektóre z biblijnych historii związanych z łodziami. 

● Proś Boga, aby chronił ludzi, którzy podróżują. 
 

Niedziela 
● Na dzisiejszym nabożeństwie rodzinnym przeczytaj i omów fragment z Dziejów Apostolskich 13,1-12. Jaka lekcja dla 

twojej rodziny znajduje się w tej historii? 
● Spróbuj znaleźć obraz pływającej łodzi z czasów biblijnych. Jak można ją porównać ze współczesnymi statkami? 
● Wytnij z papieru kształt statku i napisz na żaglu werset pamięciowy. Wykorzystaj to, by nauczyć go twoją rodzinę. 
● Proś Boga, żeby pomógł ci być Jego posłańcem. 

 
Poniedziałek 

● Razem z rodziną przeczytaj fragment z Księgi Jeremiasza 29,11. Jaki był Boży plan dla Pawła i Barnaby? Czy On ma też 
plan dla ciebie? 

● Prześledź na mapie biblijnej pierwszą część podróży Pawła i Barnaby. Jak daleko dotarli? Na współczesnej mapie 
wymierz taką samą odległość od twojego miasta do innego. 

● Proś Boga, aby pomógł ci zrozumieć Jego plan dla twojego życia. 
 

Wtorek 
● Podczas dzisiejszego nabożeństwa rodzinnego przeczytaj i omów fragment z Listu do Kolosan 1,12-14. Od czego 

wyratowała nas Boża łaska? Poproś dwie osoby, aby powiedziały ci, co oznacza dla nich łaska Boża. 
● Podczas nabożeństwa rodzinnego zaśpiewaj pieśń Jezus mnie kocha (pieśń nr 615). Potem podziękuj Bogu za Jego 

miłość. 
 

Środa 
● Podczas nabożeństwa rodzinnego przeczytaj z rodziną fragment z 1 Listu Jana 49. Jak Bóg okazuje swoją miłość do 

ciebie? Znajdź sposób, żeby okazać komuś w swojej rodzinie, jak bardzo go kochasz.  
● Wytnij papierowe serce. Poproś członków swojej rodziny, aby wymyślili rzeczy, które przypominają im o Bożej łasce. 

Napisz je na sercu i umieść tam, gdzie każdy może je zobaczyć. 
● Zaśpiewaj kilka pieśni chwalących Boga, a potem podziękuj Mu za Jego dary łaski. 

 
Czwartek 

● Przeczytaj razem z rodziną historię o Pawle i Barnabie. Kto z nimi poszedł? Dlaczego? Jakim poselstwem dzielili się z 
innymi? 

● Spójrz na fragment z Księgi Jeremiasza 33,3. W jaki sposób Bóg dotrzymuje tej obietnicy? Czy wykorzystuje jakieś 
sposoby, z których my także korzystamy? Omów z rodziną, co to znaczy. 

● Na ile różnych sposobów możesz wysłać wiadomość przyjacielowi, który mieszka po drugiej stronie miasta? Wyślij dzisiaj 
wiadomość. Powiedz swojemu przyjacielowi, że Bóg kocha go przez cały czas. Proś Boga, żeby błogosławił twojego 
przyjaciela. 
 

Piątek 
● Podczas dzisiejszego nabożeństwa rodzinnego przeczytaj i omów fragment z Dziejów Apostolskich 13,1-12. Odegraj 

historię Elymasa. Kim będziesz? 
● Spójrz na słowo prokonsul w słowniku. Zapytaj twoją rodzinę: Jakiego rodzaju osobą byłby prokonsul? 
● Przed modlitwą powiedzcie razem werset pamięciowy. Podziękuj Bogu za szczególny dzień, który z Nim spędzisz. 


