APOSTOŁ PAWEŁ I SYLAS
Tekst biblijny: Dz. Ap. 16, 11–22

Tekst pamięciowy: 2 Kor. 5, 17
„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto
wszystko stało się nowe.”

Boże dzieci są nowymi stworzeniami
Zastosowanie:
* Aby być zbawionym, trzeba uwierzyć w Pana Jezusa.
* Kto uwierzył w Pana Jezusa staje się innym człowiekiem (nowym, lepszym stworzeniem).
* Bóg chce, aby zmiana była widoczna w twoim życiu; proś, aby cię zmieniał.

I. WSTĘP
Z pamiętnika Moniki.
Był listopad. Nasza klasa miała wkrótce zorganizować imprezę andrzejkową. Koleżanki nie
mówiły o niczym innym, tylko o tym, w co się ubiorą i co będą sobie wróżyć.
Wychowawczyni od dłuższego czasu zajmowała się sprawami organizacyjnymi „andrzejek”,
oraz zbieraniem pomysłów na andrzejkowe wróżby. Dziewczyny zapytały mnie, co ubieram
na imprezę. Odpowiedziałam, że nic. One nie zrozumiały, co miałam na myśli i zaczęły się
śmiać. – Jak to nic nie ubierasz?
Wyjaśniłam więc dokładniej, że w ogóle nie wybieram się na tę zabawę. Były zaskoczone.
– Jak to nie, taka fajna impreza, będą wróżby, dowiemy się która z nas najszybciej wyjdzie za
mąż ustawiając buty w rzędzie, albo odczytamy z wosku, co nas czeka w najbliższym czasie,
kogo spotkamy na swej drodze, a może rzucając za siebie łupinę jabłka poznamy pierwszą
literę imienia przyszłego chłopaka. Będzie super! Już nie możemy się doczekać.
Moje koleżanki tak mówiły o tych wróżbach, jakby naprawdę w nie wierzyły i spodziewały
się, że dzięki nim poznają nieco swoją przyszłość.
Odpowiedziałam im, że na pewno nie przyjdę na imprezę, ponieważ jest to pogański zwyczaj,
a ponadto wszelkie wróżby są potępione w Słowie Bożym, podobnie jak wróżki, wróżbici czy
magowie. Powiedziałam im również, że ja nie chcę w tym uczestniczyć, ponieważ w Biblii
pisze, że oprócz złodziei, pijaków również wróżbici nie odziedziczą Królestwa Bożego, a ja
pragnę do tego Królestwa się dostać.
Dziewczyny patrzyły na mnie z wytrzeszczonymi oczami i nic nie mówiły. Myślę, że kiedy
sobie poszłam, miały dużo do powiedzenia, ale ja się tym nie przejmuję, bo nie to jest
najważniejsze.
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II. PRZEBIEG WYDARZEŃ
1. Paweł i Sylas w Filippii. (Dz. Ap. 16, 11–12)
Paweł i Sylas jako głosiciele Słowa Bożego podróżują z miejsca na miejsce opowiadając
Ewangelię. Dotarli do Filippii.
2. Nawrócenie Lidii. (Dz. Ap. 16, 13–15)
W sabat, nad rzeką, Paweł i Sylas spotykają kobiety z którymi rozmawiają o Jezusie. Jest
wśród nich Lidia, poprzez ich zwiastowanie zaufała ona Jezusowi Chrystusowi i przyjmuje
chrzest.
Poprzez to, iż stała się teraz „nowym człowiekiem”, widoczne są zmiany jej życia.
Zaprasza do swego domu Pawła i Sylasa, jest bardzo uprzejma i gościnna.
Lidia była bogobojną kobietą. Pochodziła z miasta Tiatyry i sprzedawała purpurę. Stroje
purpurowe były oznaką pochodzenia z rodu królewskiego i bogactwa. Najlepszą purpurę
przywożono z Tyru i była ona bardzo kosztowna.

Zapytaj dzieci jak powinno zachować się dziecko Boże otwierając pudełko pysznych
czekoladek: a) bierzemy jako pierwsi czekoladkę, która najbardziej nam smakuje,
b) częstujesz innych, a na końcu częstujesz się sam.
3. Spotkanie z wróżką. (Dz. Ap. 16, 16–18)
Paweł na swej drodze spotyka nie tylko ludzi, którzy pragną usłyszeć Ewangelię.
Kiedy idą aby się pomodlić, zauważyła ich pewna niewolnica opanowana przez ducha
nieczystego. Przez wiele dni chodziła za nimi i swoim wołaniem doprowadziła do tego, iż
Paweł wypędził z niej ducha nieczystego (wieszczego).
Od tamtej pory życie tej biednej dziewczyny uległo radykalnej zmianie.
Przestała wróżyć, co oczywiście nie spodobało się jej właścicielom, dlatego, że czerpali zysk
z umiejętności przepowiadania przyszłości.
Czy ty widzisz w swoim życiu kłamstwo, lenistwo, złość, nieposłuszeństwo, brak cierpliwości?
Jeśli tak, poproś o przebaczenie tych grzechów i siłę na walkę z nimi w przyszłości.

III. ZAKOŃCZENIE
Paweł, Sylas, Lidia i młoda wróżka – to osoby, które zmienił Bóg. Uwierzyły one w Pana
Jezusa Chrystusa. Te osoby mają szansę na zbawienie.
Ty również nie jesteś jej pozbawiony!!!
Bóg może uczynić z ciebie nową osobę. Może sprawić że będziesz uprzejmym jak Lidia,
może pomóc odwrócić się od złego – jak wróżce.
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Propozycja pieśni:
1. „Chrystus życiem jest mi” – Zaśpiewam Panu … nr 28
2. „Każdy może dziś” – Zaśpiewam Panu … nr 90
3. „Otwórz me oczy” – Zaśpiewam Panu … nr 136

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
1. Dzieci młodsze:
– zastosuj skojarzenie dzieciom,
larwa – motyl i człowiek – nowy, odrodzony człowiek
pokoloruj motyla
2. Dzieci starsze:
– odszyfruj fragment Pisma, skreślaj co druga literę.
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