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PORAŻENI ŚWIATŁEM 
 

 

ŹRÓDŁA: Dzieje Apostolskie 9,1-9; Działalność Apostołów, wyd. IV, Warszawa 2007, s. 63-68; Early Writings, 
s. 200-202. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Miłością wieczną umiłowałem cię” (Księga Jeremiasza 31,3). 

GŁÓWNA PRAWDA Boża miłość jest jak światło w ciemności. 

CEL – dzieci Wiedzą, że Bóg chce, abyśmy widzieli Jego miłość. 
Czują pewność nigdy nie kończącej się Bożej miłości. 
Reagują poprzez wychwalanie Boga za to, że pokazał nam drogę do Niego. 

LEKCJA BIBLIJNA W 
SKRÓCIE 

W drodze do Damaszku – miasta, w którym miał odnaleźć i uwięzić chrześcijan - Saul zostaje 
zatrzymany przez jasne światło z nieba. Jezus przemawia do niego i obiecuje mu dalsze objawienie 
w kwestii tego, co ma czynić. Saul zostaje oślepiony przez światło i musi być zaprowadzony do 
Damaszku. 
 

TO JEST LEKCJA O: ŁASCE 
Saul z pewnością nie był typowym kandydatem dla objawienia się Bożej miłości. Jednak czy nie o to 
właśnie chodzi, gdy mówimy o łasce? Czy nie chodzi o kochanie tych, którzy nie wzbudzają miłości, 
podążanie za tymi, którzy biegną w niewłaściwym kierunku, oraz zdobywanie tych, którzy walczą 
przeciwko wam? Boża łaska nadal pokonuje nawet najbardziej zdecydowany opór. Jego miłość 
i łaska oświetlają drogę do Niego. 
 

WZBOGACENIE 
NAUCZYCIELA 

„Kiedy Saul w pełni poddał się przekonującej mocy Ducha Świętego, zrozumiał błędy popełnione 
w dotychczasowym życiu i uznał dalekosiężne wymagania prawa Bożego. Ten, który był pysznym 
faryzeuszem, ufnym w to, iż dzięki swoim dobrym uczynkom ma zagwarantowane 
usprawiedliwienie, teraz skłaniał się przed Bogiem w pokorze i z prostotą małego dziecka, wyznając 
swoją niegodność oraz powołując się na zasługi ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Zbawiciela. 
Saul pragnął dostąpić pokoju i łączności z Ojcem i Synem, a w swoim gorącym pragnieniu 
przebaczenia i akceptacji zanosił żarliwe prośby do tronu łaski” (Działalność apostołów, s. 67). 
 

DEKORACJA POKOJU Przedstaw mapę pierwszej podróży Pawła i odległość pomiędzy Damaszkiem a Jerozolimą. Jeśli 
chcesz, możesz wygospodarować trochę przestrzeni, w której dzieci będą mogły opracować 
podobną odległość między dwoma miejscami, które znają. 
Zawrzyj na niej informacje i miejsca, gdzie dzisiaj prześladowani są chrześcijanie. 
Przedstaw zdjęcia dzisiejszej Jerozolimy i Damaszku. 
Jako dekorację sali przygotuj wewnętrzną scenę. Umieść na niej stół, krzesło i składane łóżko lub 
jakiegoś rodzaju matę. 

 
  



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. PODRÓŻ DO DAMASZKU 

 
Przebieg Rozwinięcie 

Powiedz: Wyobraźcie sobie, że wyruszamy w trwającą cały 
miesiąc podróż. Będziemy musieli jeść i spać na drodze, 
ponieważ nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy na hotel lub 
restaurację. Pierwsza osoba wymieni jeden przedmiot, który 
powinniśmy zabrać. Następna poda kolejny przedmiot, 
powtarzając także to, co wymieniła pierwsza osoba. Ostatnia 
osoba będzie musiała powiedzieć wszystko to, co wymienili 
pozostali. Zaczynamy mówiąc: „Wybieram się do Damaszku i 
zamierzam zabrać...” Niech ktoś dorosły zapisuje kolejność 
przedmiotów i jeśli potrzeba - pomaga w trakcie.  

Zapytaj: Czy byłoby fajnie, gdybyście musieli nieść 
ze sobą te wszystkie rzeczy? Co najbardziej wam 
się podoba w planowaniu wypraw? W dzisiejszej 
historii Saul jest w podróży do Damaszku. Nie 
wiem,y co ze sobą zabrał, ale wiemy, dlaczego tam 
się wybierał – aby prześladować i zabijać 
chrześcijan. Bóg jednak oślepił go światłem miłości. 
Nasze dzisiejsze przesłanie brzmi: 

 
Boża miłość jest jak światło w ciemności.  
Powiedzcie to razem ze mną.  
 

B. ROZŚWIETLENIE CIEMNOŚCI 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- źródła światła do 
wyboru: lampy, 
różnej wielkości 
świece, itp. 
- papier 
- ołówki 

Przed lekcją połóż 
wszystkie źródła 
światła na stole. 
Poproś dzieci, aby się 
im przyjrzały i 
uszeregowały je od 
najmocniejszego do 
najsłabszego. 
 
 

Spójrz na różne światła i określ, które jest najmocniejsze, a które najsłabsze. 
Jeśli to możliwe, zaciemnij pokój i zaświeć lampy / świece. Zapytaj: Do czego 
używamy tych przedmiotów? Podnieś latarkę. Zapytaj: Jakie jest to światło w 
porównaniu z tym? Podnieś świeczkę urodzinową. Powiedz: Dwa różne 
światła używane do dwóch różnych celów. Ludzie są jak światła. Każdy z 
nas świeci na innym poziomie, wszyscy jednak mamy do wykonania 
zadanie dla Jezusa. Jezus miał zadanie dla Saula, Saul jednak nie był nim 
zainteresowany. Jezus kochał go jednak mimo wszystko i pomógł mu 
zobaczyć to, co jest ważne. o tym właśnie mówi nasze przesłanie. 

 
Boża miłość jest jak światło w ciemności.  
Powiedzcie to razem ze mną.  
 

C. W ŚWIETLE REFLEKTORÓW 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- jasna lampa lub 
reflektor 

Przed lekcją ustaw jasną lampę 
tak, aby świeciła na pustą ścianę, 
tworząc efekt reflektora. Zaproś 
każde z dzieci, aby stanęło w jego 
świetle i odpowiedziało na proste 
pytanie. Na przykład: „Co jadłeś na 
śniadanie?”. Nie zmuszaj ich, jeśli 
nie będą chciały w tym 
uczestniczyć. 

Zapytaj: Jak się czuliście, stojąc w świetle reflektora? Czy 
możliwe jest ukrycie się, gdy znajdujemy się w świetle 
reflektora? (Nie, nie ma dokąd pójść.) Życie Saula oświetlił 
Boży reflektor, a Bogu nie podobało się to, co zobaczył. Nie 
przestał jednak kochać Saula. pomógł mu zobaczyć to, co jest 
w ważne.  
O tym właśnie jest nasze dzisiejsze przesłanie. 

 
Boża miłość jest jak światło w ciemności.  
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 
Dla Pana (pieśń nr 616) 
Synu Boży (pieśń nr 201) 
Daj chwałę Panu (pieśń nr 31) 
Wkrótce przyjdzie nasz Zbawca (pieśń nr 186) 
  
MISJA - Opowiedz historię misyjną / doświadczenie 
 
DARY 
Materiały: Pudełko z narysowanymi / naklejonymi obrazkami ludzi, którzy służą innym 
Powiedz: Część naszych darów w tym kwartale pomoże w tym, aby ludzie w (wymień miejsce, gdzie trafią dary) dowiedzieli 
się o Bożej miłości. 
 
MODLITWA 
Niech dzieci staną w kręgu. Obejdź krąg, zachęcając tyle dzieci, ile będzie chciało się przyłączyć, by dokończyły zdanie: „Drogi 
Boże, Twoja miłość zapewnia mi _____” (pomysły: przyjaciół, rodzinę, radość, pożywienie, wszystko, czego mi potrzeba, itd.). Gdy 
już każdy miał możliwość pomodlenia się tą modlitwą, zakończ, dziękując Bogu, za to, że zawsze nas kocha. 
 
 
 
HISTORIA BIBLIJNA 
 

Potrzebujesz Przedstawienie historii 

- stroje z czasów biblijnych 
- jasna lampa lub reflektor 
- magnetofon 
- opaska na oczy 

Postacie: Saul, jego towarzysze, głos Jezusa. 
Przed lekcją nagraj słowa Jezusa lub niech ktoś stanie za parawanem i przeczyta je podczas 
spotkania. 

 
 

Przeczytaj lub opowiedz historię. 
 

[Saul i jego towarzysze chodzą po pokoju.] Ludzie 
dobrze znali jego okrutny gniew. Saul był wtedy jak chmura 
burzowa z nogami. Jego głos grzmiał jak grom i niemal 
wydawało się, że wokół niego trzaskają błyskawice. On sam 
stawał się niebezpieczny jak piorun. Jedynym celem jego 
życia było odszukać i zdeptać nowych chrześcijan. 

Saul i jego pomocnicy szli drogą, zmierzając do 
wytyczonego celu. Zdążali do znanego starego miasta – 
Damaszku. Mieli ze sobą oficjalne listy, które dawały im 
pozwolenie, by schwytać chrześcijan i zaprowadzić ich do 
Jerozolimy, gdzie mieli być skazani na śmierć. 

Gorące południowe słońce świeciło na 
podróżujących. Oni jednak wytrwale maszerowali naprzód. 
Byli całkowicie oddani swojej misji. W ciągu kilku minionych 
dni przebyli prawie dwieście czterdzieści kilometrów. A teraz 
Damaszek był niemal w zasięgu wzroku. 

Wtedy nagle, bez żadnego ostrzeżenia, w środku 
tego całkiem zwyczajnego dnia, z niba zalśnił promień 
światła. [Włącz reflektor.] Było ono znacznie, znacznie 
jaśniejsze niż południowe słońce. Podróżnicy w szoku padli 
na ziemię! [Dzieci upadają na podłogę.] Saul wpatrywał się w 
tę zdumiewającą jasność. W tej światłości ujrzał Jezusa, 
który do niego przemówił: 

[Nagrany głos:] - „Saulu, Saulu, czemu mnie 
prześladujesz? 

W tym momencie Saul zrozumiał. Jezus naprawdę 
jest Bogiem. Naprawdę Nim jest! I naprawdę powstał 
z martwych, tak jak wierzyli chrześcijanie. 

Saul zrozumiał, co mówi do niego Jezus:  
- Gdy prześladujesz moich naśladowców, Saulu, tak 

naprawdę prześladujesz mnie! 
Mógł jedynie wpatrywać się i wyszeptać:  
- Kim jesteś, Panie? 
[Nagrany głos:] - Ja jestem Jezus, którego ty 

prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, 
co masz czynić.  

I wtedy światło zgasło. [Zgaś światło.] 
[Podróżnicy zaczynają wstawać, wyglądając na 

oszołomionych.] Towarzysze Saula zaniemówili. Z 
pewnością widzieli światło, lecz nie widzieli Jezusa. Słyszeli 
hałas, lecz nie rozumieli słów. Z wysiłkiem wstawali na nogi, 
patrząc na siebie bliscy obłędu. 

Saul też się rozglądał. [Rozgląda się i wyciąga ręce 
przed siebie. Załóż Saulowi opaskę na oczy.] Jednak nic nie 
widział. Był niewidomy! Całkowicie niewidomy! Rozglądał się 
na boki.  

- Nie widzę! - wyszeptał. 
Pomocnicy Saula wzięli go za rękę. [Jedna osoba 

bierze Saula za rękę i prowadzi go do krzesła.] Zaprowadzili 
go do miasta. Cóż za dziwny pochód! Zaledwie kilka minut 
wcześniej Saul był potężnym łowcą, który miał pojmać 
każdego chrześcijanina, jakiego zdoła znaleźć. A teraz był 
prowadzony i bezradny jak małe dziecko. Jego stopy szurały 
po piachu. Nie zwracał jednak uwagi na to, gdzie go 
prowadzono. W jego umyśle tkwiła tylko jedna myśl. Widział 
Jezusa! Naprawdę widział Jezusa! 

 



 
 
Podsumowanie 
 
Zapytaj: Co Saul zamierzał robić w Damaszku? W jaki sposób Bóg go powstrzymał? 
Kogo Saul zobaczył w światłości? Co Jezus starał się mu powiedzieć? (Kochał go. Gdy Saul krzywdził innych, krzywdził 
Jezusa.)  
Powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie: 
Boża miłość jest jak światło w ciemności.  
 
To prawda. Nieważne, co zrobił Saul, Bóg nigdy nie przestał go kochać. I nigdy nie przestanie nas kochać. 
 
 
WIERSZ PAMIĘCIOWY 
 

Materiały Przebieg 

- pięć kartek w 
kształcie serca 
- Biblie 

Przed lekcją na każdej kartce w kształcie serca napisz jedno słowo wiersza pamięciowego (zob. s. 140). 
Pomieszaj słowa. Potem niech dzieci ułożą je we właściwej kolejności, wykorzystując do pomocy swoje 
Biblie. Powtórz werset. 
Zrób to dwa razy, potem odłóż jedno serce. Przeczytaj werset, łącznie z brakującym słowem. Powtarzaj 
zadanie, aż wszystkie serca zostaną usunięte i dzieci będą potrafiły powtórzyć werset. 
Jeśli masz dużą klasę, możesz utworzyć mniejsze grupy i wykorzystać więcej niż jeden zestaw serc. 
Dzisiejszy werset pamięciowy brzmi: „Miłością wieczną umiłowałem cię” (Księga Jeremiasza 31,3). 
 

 
 
STUDIUM BIBLII  
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- Biblia Powiedz: Historia Saula pojawia się w Księdze Dziejów 
Apostolskich dwa razy. Najpierw opowiada ją jego 
przyjaciel Łukasz w Dziejach Apostolskich 9,1-9. Potem 
przedstawia ja sam Saul w Dziejach Apostolskich 22,3-
11. Przeczytajmy je razem i wypiszmy różnice. 
Przeczytajcie i porównajcie:  
 
Dzieje Apostolskie 9,1-2 i Dzieje Apostolskie 22,3-5 
Dzieje Apostolskie 9,3-4 i Dzieje Apostolskie 22,6-7 
Dzieje Apostolskie 9,5-18 i Dzieje Apostolskie 22,8-16 
 
Powiedz: Saul podaje kilka szczegółów więcej, gdy 
opowiada swoją historię. Co to za szczegóły?  
Daj czas na dyskusję. 

Zapytaj: Jak myślicie, dlaczego Saul 
prześladował chrześcijan? (Był przekonany, że 
postępuje właściwie.) 
Czy myślicie, że Saul był szczęśliwy, 
prześladując i zabijając chrześcijan? 
Czy właściwe jest krzywdzenie kogoś, kto nie 
wierzy tak jak wy? Dlaczego? 
Jak myślicie, dlaczego ujrzenie Jezusa w wizji 
spowodowało, że Saul w Niego uwierzył? Jak 
myślicie, dlaczego Saul chciał opowiadać swoją 
historię innym ludziom? (Aby zrozumieli Bożą 
łaskę i przebaczenie.)  
Nasze dzisiejsze przesłanie mówi nam o tym, 
czego nauczył się Saul. Powtórzmy je razem: 
 

 
Boża miłość jest jak światło w ciemności.  
 
 
 
ZASTOSOWANIE 
 
BOŻE ŚWIATŁO MIŁOŚCI 
 

Materiały Przebieg  Rozwinięcie 

- papier do 
pakowania 
prezentów 
- świecące w 
ciemności 
kredki lub 
fluoryzujący 
papier 
- latarka 
- Biblie 

Przed lekcją napisz teksty na fosforyzującym papierze lub na 
zwykłym papierze za pomocą świecących w ciemności kredek 
i umieść je tam, gdzie mogą być widoczne w najciemniejszej części 
pokoju. 
Zgaś światło i włącz latarkę, aby dzieci mogły je przeczytać. 
Powiedz: Saul zrobił wiele złych rzeczy. O jakich niewłaściwych 
zachowaniach dowiedzieliśmy się dzisiaj? (Tropił chrześcijan 
i wtrącał ich do więzienia lub doprowadzał do ich śmierci. Starał się 
powstrzymać ludzi od uczenia się o Jezusie. Krzywdził ludzi, którzy 
wierzyli w Jezusa.) 
Gdy spotkał Jezusa wszystko się zmieniło. Dlaczego? (Bóg miał 

Przeczytaj głośno List do Rzymian 
8,38-39. Zapytaj: Jak się czujecie, 
wiedząc, że nic nie może oddzielić 
was od Boga? (dobrze, wspaniale, 
szczęśliwi, zadowoleni) 
Gdy czujecie się smutni, ponieważ 
zrobiliście coś złego albo ktoś was 
skrzywdził, o czym możecie 
pomyśleć? (O darze Bożej łaski i Jego 
nigdy nie kończącej się miłości; o tym, 
że Bóg mi przebaczy, jeśli naprawdę 



dla niego szczególne zadanie do wykonania. Naprawdę zobaczył 
Jezusa po raz pierwszy.) 
Czy możecie wymienić jakieś niewłaściwe zachowania? Wyraź 
uznanie dla wszystkich odpowiedzi. Co powinniśmy z tym zrobić? 
(Prosić Boga i osobę, której to dotyczy o przebaczenie i pomoc, 
abyśmy zmienili nasze zachowanie.) 
Jak możemy być pewni, że Bóg nam przebaczy? Spójrzmy na 
światło Bożej miłości i zobaczmy co On mówi. Zgaś światła 
i skieruj latarkę na teksty, które wcześniej napisałeś. Odczytajcie je 
głosno i omówcie znaczenie każdego z nich. 

 
„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i 
odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” 
(1 Jana 1,9). 

 
„Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; 
choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna” (Księga 
Izajasza 1,18). 

 
„Łaską zbawieni jesteście (…) Boży to dar” (List do Efezjan 2,8). 

żałuję; o tym, że muszę przebaczyć 
tym, którzy mnie skrzywdzili.) 
Przeczytaj i omów Ewangelię Mateusza 
6,14. Upewnij się, że dzieci rozumieją 
znaczenie tego wersetu. 
Powiedzmy razem nasze dzisiejsze 
przesłanie: 
 

 
Boża miłość jest jak światło w ciemności.  

 
 
DZIELENIE SIĘ 
 
ŚWIATŁO ŚWIECY 
 

Materiały Przebieg Rozwinięcie 

- małe świeczki, 
- małe kartki (10 x 
15 cm), 
- flamastry, 
- papier do 
pakowania 
prezentów, 
- taśma, 
- nożyczki. 

Daj każdemu z dzieci świeczkę, 
papier do pakowania prezentów i 
kartkę. Na jednej stronie kartki 
niech napiszą: „Łaska... Boży to 
dar” (Efezjan 2:8). Po drugiej 
stronie nich napiszą Boża miłość 
jest jak światło w ciemności. 
Pomóż dzieciom zapakować 
świece. 
 

Powiedz: Łaska jest jak prezent. Nie zasługujemy na nią. Jest to 
szczególna Boża bezwarunkowa miłość do nas. 
Po dzisiejszej Szkole Sobotniej sprawcie komuś niespodziankę 
waszym prezentem łaski. Wybierzcie kogoś, kto naprawdę 
będzie zaskoczony i dajcie mu świecę i kartkę, którą zrobiliście. 
Opowiedzcie mu dzisiejszą historię i jak Saul spotkał Jezusa. I 
powiedzcie mu, że Boża miłość jest za darmo dla wszystkich, 
którzy jej pragną. 
Jeszcze raz powiedzmy razem nasze dzisiejsze przesłanie: 

 
Boża miłość jest jak światło w ciemności.  
 
 
ZAKOŃCZENIE 
 
Stańcie razem, tworząc kształt serca. Powiedz: Bóg ma nas wszystkich w swoim sercu. On bardzo mocno nas kocha. 
Podziękujmy Mu za Jego miłość i prośmy Go, aby pomógł nam w tygodniu, który jest przed nami. 
 
  



 

ZADANIE DLA RODZICÓW: 
 

 
ŹRÓDŁA: Dzieje Apostolskie 9,1-9; Działalność Apostołów, wyd. IV, Warszawa 2007, s. 63-68; Early Writings, 

s. 200-202. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Miłością wieczną umiłowałem cię” (Księga Jeremiasza 31,3). 

GŁÓWNA PRAWDA Boża miłość jest jak światło w ciemności. 

 
 

Porażeni światłem 
 

Być może widziałeś jakiegoś okrutnego człowieka w działaniu w szkole lub w swoim sąsiedztwie. Być 
może znęcano się nad tobą. Okrutni ludzie próbują sprawić, żeby inni się bali. Saul był takim okrutnikiem. 
Postarał się o to, żeby kapłani dali mu możliwość aresztowania nowych chrześcijan. Bóg jednak miał dla 
niego inne plany. 
 

Ludzie dobrze znali jego okrutny gniew. Saul był wtedy jak chmura burzowa z nogami. Jego głos 
grzmiał jak grom i niemal wydawało się, że wokół niego trzaskają błyskawice. On sam stawał się 
niebezpieczny jak piorun. Jedynym celem jego życia było odszukać i zdeptać nowych chrześcijan. 

Saul i jego pomocnicy szli drogą, zmierzając do wytyczonego celu. Zdążali do znanego starego 
miasta – Damaszku. Mieli ze sobą oficjalne listy, które dawały im pozwolenie, by schwytać chrześcijan i 
zaprowadzić ich do Jerozolimy, gdzie mieli być skazani na śmierć. 

Gorące południowe słońce świeciło na podróżujących. Oni jednak wytrwale maszerowali naprzód. 
Byli całkowicie oddani swojej misji. W ciągu kilku minionych dni przebyli prawie dwieście czterdzieści 
kilometrów. A teraz Damaszek był niemal w zasięgu wzroku. 

Wtedy nagle, bez żadnego ostrzeżenia, w środku tego całkiem zwyczajnego dnia, z nieba zalśnił 
promień światła. Było ono znacznie, znacznie jaśniejsze niż południowe słońce. Podróżnicy w szoku padli 
na ziemię! Saul wpatrywał się w tę zdumiewającą jasność. W tej światłości ujrzał Jezusa, który do niego 
przemówił: 

- „Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? 
W tym momencie Saul zrozumiał. Jezus naprawdę jest Bogiem. Naprawdę Nim jest! I naprawdę 

powstał z martwych, tak jak wierzyli chrześcijanie. 
Saul zrozumiał, co mówi do niego Jezus:  
- Gdy prześladujesz moich naśladowców, Saulu, tak naprawdę prześladujesz mnie! 
Mógł jedynie wpatrywać się i wyszeptać:  
- Kim jesteś, Panie? 
- Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz 

czynić.  
I wtedy światło zgasło. 
Towarzysze Saula zaniemówili. Z pewnością widzieli światło, lecz nie widzieli Jezusa. Słyszeli hałas, 

lecz nie rozumieli słów. Z wysiłkiem wstawali na nogi, patrząc na siebie bliscy obłędu. 
Saul też się rozglądał. Jednak nic nie widział. Był niewidomy! Całkowicie niewidomy! Rozglądał się na 

boki.  
- Nie widzę! - wyszeptał. 
Pomocnicy Saula wzięli go za rękę. Zaprowadzili go do miasta. Cóż za dziwny pochód! Zaledwie kilka 

minut wcześniej Saul był potężnym łowcą, który miał pojmać każdego chrześcijanina, jakiego zdoła 
znaleźć. A teraz był prowadzony i bezradny jak małe dziecko. Jego stopy szurały po piachu. Nie zwracał 
jednak uwagi na to, gdzie go prowadzono. W jego umyśle tkwiła tylko jedna myśl. Widział Jezusa! 
Naprawdę widział Jezusa! 

 
  



ŹRÓDŁA: Dzieje Apostolskie 9,1-9; Działalność Apostołów, wyd. IV, Warszawa 2007, s. 63-68; Early Writings, 
s. 200-202. 

WIERSZ PAMIĘCIOWY „Miłością wieczną umiłowałem cię” (Księga Jeremiasza 31,3). 

GŁÓWNA PRAWDA Boża miłość jest jak światło w ciemności. 

 
 
Sobota 

● Idź na spacer ze swoją rodziną. Udawaj, że jesteś Saulem zmierzającym do Damaszku. Jak szedł Saul? Szybko? Wolno? 
Powłóczył nogami? 

● Spójrz na mapę, żeby dowiedzieć się, jak daleko od Jerozolimy leży Damaszek. W jakich współczesnych państwach 
znajdują się te miasta? 

● Podziękuj Bogu, że możesz bezpiecznie chodzić. 
 

Niedziela 
● Razem ze swoją rodziną przeczytaj i omów fragment z Dziejów Apostolskich 9,1-9. Opisz światło, które zobaczył Saul. 
● Wymień wszystkie historie biblijne związane ze światłem, które przychodzą ci na myśl. 
● Złóż kawałek papieru pięć razy i narysuj na nim połowę serca. Zostaw trochę miejsca z każdej strony, gdy będziesz 

wycinał serce. Rozłóż papier (powinieneś otrzymać sznur serc). Napisz jedno słowo twojego wersetu pamięciowego na 
każdym z nich. Otwieraj i zamykaj swoje serca, dopóki nie nauczysz się wersetu pamięciowego. Wykorzystaj to, by 
nauczyć go swoją rodzinę. 

● Zaśpiewaj kilka pieśni, które wychwalają Boga, a potem podziękuj Mu za Jego wieczną miłość. 
 

Poniedziałek 
● Podczas rodzinnego nabożeństwa przeczytaj i omów fragment z Dziejów Apostolskich 22,3-11. W czasach biblijnych 

przejście z Jerozolimy do Damaszku zajmowało pięć do sześciu dni. Spójrz na mapę biblijną. Spróbuj policzyć, ile 
kilometrów Saul musiał przebyć każdego dnia. Napisz tę liczbę tutaj: _____ 

● Saul został oślepiony przez światło. Postaraj się znaleźć drogę w ciemnym pokoju lub na pięć minut załóż na oczy 
opaskę. Potem podziękuj Bogu za twój wzrok.  
 

Wtorek 
● Razem z rodziną przeczytaj o innej historii, w której otworzyło się niebo – Ewangelia Mateusza 3,13-17. Co się wydarzyło? 

Dlaczego niebezpiecznie jest patrzeć bezpośrednio na mocne światło lub słońce? 
● Na zmianę z dwoma osobami wykonaj następujące zadanie. Niech te osoby prowadzą cię za ręce. Potem ty prowadź je. 

Czy łatwo jest iść w ten sposób? Co było łatwiejsze – prowadzić czy być prowadzonym? 
● Podziękuj Bogu za to, że posłał swojego Syna, aby prowadził nas właściwą drogą. 

 
Środa 

● Przeczytaj fragment z Ewangelii Mateusza 18,21-35. Co te wersety mówią nam o Bożym stosunku do nas, gdy robimy coś 
złego? Ile to jest siedemdziesiąt razy siedem? Czy naprawdę powinieneś liczyć, ile razy komuś przebaczasz? 

● Zapal świecę i porozmawiaj o sposobach dzielenia się Bożą łaską z innymi. Zanim się pomodlisz, zaśpiewaj pieśń. Poproś 
Boga, aby dał ci ducha przebaczenia. 
 

Czwartek 
● Na dzisiejszym nabożeństwie rodzinnym przeczytaj i omów werset z Ewangelii Jana 3,16. Powiedzcie go razem. Potem 

powiedz każdej osobie w twojej rodzinie, co w niej kochasz. 
● Przed modlitwą przypomnij sobie werset pamięciowy. Podziękuj Bogu za Jego cudowną miłość do twojej rodziny. 
● Zapytaj mamę czy mógłbyś upiec jakieś ciasteczka w kształcie serca, by podzielić się nimi z twoją rodziną. Zachowaj 

trochę na piątkowy wieczór. 
 

Piątek 
● W czasie rodzinnego nabożeństwa jeszcze raz przeczytaj fragment z Dziejów Apostolskich 9,1-9. Z pomocą swojej 

rodziny odegraj scenkę. Przed modlitwą zaśpiewaj pieśni, które wychwalają Boga. Potem podziękuj Mu za to, że był z 
tobą przez cały tydzień. 

● Opowiedz o swoich planach na szabat, gdy będziesz dzielił się ciastkami ze swoją rodziną. 


