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HISTORIA 
 WIĘZIENNEGO STRAŻNIKA 

 

  Tekst biblijny: Dz. Ap. 16,19–36 

  Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 16,31 
 
„(…) Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.” 
 
 
 

Bóg chce, abyś uwierzył w Jego Syna, Jezusa Chrystusa 
 
 
Zastosowanie: 
* Mów ludziom o Zbawicielu, tak jak Paweł i Sylas, bez względu na okoliczności w jakich się 
znajdziesz, 
* Zaufaj Panu już dziś i powierz Mu swoje nowe życie. 
 
 
 

I. WSTĘP 
 
 
Opowiadanie pt. „Dynamit” – Każdy dzień z Jezusem. 
 
Janusz obserwował z tatą wysoki, stary budynek. Nagle nastąpił wybuch i budowla runęła. 
Cegły poleciały jak dziecięce klocki. 
– Aallee ….. – wykrzyknął chłopiec. – Jak oni to zrobili? 
– Człowiek, który przygotował budynek do rozbiórki, wiedział ile dynamitu użyć i gdzie go 
umiejscowić – odpowiedział tato, uśmiechając się do syna.  
– To przypomina mi Boży dynamit. 
– Boży dynamit? – zdziwił się Janusz. – Co to jest? 
– Pozwól mi wyjaśnić to na przykładzie – odpowiedział tato, 
 
– Był pewnego razu chłopiec, który swój pierwszy łyk piwa wziął w szkole średniej. 
Niedługo później pił już regularnie. Na studiach pił coraz więcej i robił wiele złych rzeczy, aż 
w końcu wyrzucono go z uczelni. Wtedy usłyszał Dobrą Nowinę, która jest zapisana w Biblii. 
Uwierzył jej i poprosił Jezusa, żeby go zbawił. Jego życie kompletnie się zmieniło i nigdy 
więcej nie pił alkoholu, ani nie robił innych strasznych rzeczy, jakie wcześniej miały miejsce 
w jego życiu. Z wyróżnieniem skończył studia. – Tato przerwał i spojrzał na syna. – To ja 
byłem tym młodym chłopakiem – dodał. 
– Ty?! – ze zdziwieniem wykrzyknął Janusz. – Nie mogę uwierzyć, że byłeś kiedyś kimś 
takim! 
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– Nie jestem z tego dumny – powiedział tato – ale to prawda. Cudowną rzeczą jest to, że Bóg 
mnie zmienił. Dobrą Nowiną jest wiadomość o Panu Jezusie, który zmarł na krzyżu za nasze 
grzechy i powstał z martwych. Biblia nazywa Ewangelię „mocą Bożą ku zbawieniu każdego, 
kto wierzy”. To jest moc – dynamit Pana Boga. Gdy uwierzyłem i przyjąłem Jezusa jako 
mojego Zbawiciela, Bóg rozwalił na kawałki wszystkie okropne grzechy mojego starego 
życia i dał mi nowe. W przyszłości, na miejscu tego starego, zostanie zbudowany piękny, 
nowy budynek. Podobnie jest z naszym życiem. On pracuje nad nami i przekształca nas na 
swoje podobieństwo. 
 
A jak to jest u ciebie? Potrzebujesz wielkiej zmiany w swoim życiu? Jeżeli uwierzysz w 
przesłanie Ewangelii i przyjmiesz Jezusa jako swojego Zbawiciela, Boży dynamit – Jego moc 
– zniszczy stare, grzeszne życie, a wtedy Bóg zbuduje coś nowego.  
Zaufaj  Mu już dziś. 
 
 
 

II. PRZEBIEG WYDARZEŃ 
 
 
1. Ap. Paweł i Sylas w więzieniu. (Dz. Ap. 16, 19–24) 
 
Przypomnij dzieciom z ostatniej lekcji historię dziewczyny, z której ap. Paweł wypędził złego 
ducha. 
 
Ap. Paweł i Sylas zostali wychłostani i wtrąceni do więzienia z powodu wypędzenia złego 
ducha z dziewczyny. Właściciele dziewczyny czerpali z jej umiejętności zyski, więc kiedy je 
utraciła, wpadli w złość. 
Strażnik więzienny miał za zadanie dobrze ich pilnować, aby nie uciekli. 
 
2. Trzęsienie ziemi. (Dz. Ap. 16, 24–29) 
 
Ap. Paweł i Sylas z powodu silnej wiary nie załamali się, kiedy znaleźli się w więzieniu. Pan 
przecież tyle razy ratował swoje dzieci z niebezpieczeństw.  
Modlili się i śpiewali w celi, a pozostali więźniowie pilnie ich słuchali. 
Niedługo potem, Pan zesłał trzęsienie ziemi i wszystkie drzwi do cel się otworzyły. 
 
Strażnik więzienny stał przerażony, myśląc, że wszyscy skazańcy uciekli. Z tego strachu 
chciał nawet popełnić samobójstwo, ale ap. Paweł w porę powstrzymał go, pokazując, że 
każdy więzień przebywa na swoim miejscu. 
 
3. Nawrócenie strażnika. (Dz. Ap. 16, 30–40) 
 
Po rozmowie z ap. Pawłem i Sylasem, strażnik pragnie należeć do Jezusa i nawraca się. 
Zmienia swoje życie o od razu przystępuje do działania. 
 
Zaprasza ich do swego domu, gdzie opatruje im rany i gości ich przy stole.  
Zostaje ochrzczony, nie tylko on ale i jego dom przyjmuje Pana do swego serca.  
 
Nie pozostaje na tym jednak, broni ich przed pretorami i doprowadza do sytuacji, w której 
Paweł i Sylas zostają przeproszeni za wyrządzoną krzywdę. 
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III. ZAKOŃCZENIE 
 
 
Paweł i Sylas bardzo cieszyli się i dziękowali Bogu i Jezusowi za to, że mogli tak wielu 
ludziom opowiedzieć Dobrą Nowinę. Lidia, dziewczyna i strażnik cieszyli się z tego, że 
uwierzyli w Pana Jezusa i że pewnego dnia będą mogli zamieszkać z Nim w Niebie. 
 
 
Propozycje pieśni: 
– „Wiele jest serc” – Zaśpiewam Panu … nr 201, 
– „Wszyscy razem śpiewajmy Panu” – Zaśpiewam Panu nr 211, 
– „Żyję nie ja” – Zaśpiewam Panu … nr 224 
 
 
 

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
 
1. Dzieci młodsze: 
– kolorowanka „Trzęsienie ziemi” Paweł i Sylas 
– konkurs wiedzy z lekcji. 
 
2. Dzieci starsze:  
– „Paweł i Sylas w więzieniu” Wesoła Księga Zagadek dla Dzieci str. 92, 
– „Więzienie” 144 Łamigłówki, str. 79 
 
 
 
KONKURS 
 
1. Dlaczego Paweł i Sylas chodzili od miasta do miasta i opowiadali ludziom o Panu Jezusie? 
 Odp. Chcieli, aby ludzie uwierzyli w Pana Jezusa. 
2. Co złego zrobili Paweł i Sylas, że znaleźli się w więzieniu? 
 Odp. Nie zrobili nic złego. 
3. Kto pilnował Pawła i Sylaba, żeby nie uciekli? 
 Odp. Strażnik więzienny. 
4. Jak Paweł i Sylas zachowywali się w więzieniu? 
 Odp. Modlili się i śpiewali. 
5. Czy Paweł i Sylas uciekli, kiedy drzwi więzienia otworzyły się? 
 Odp. Nie. 
6. Co zrobił strażnik? 
 Odp. Uwierzył w Pana Jezusa. 
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