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NAWRÓCENIE SZAWŁA 
 

  Teksty biblijne: Dz.Ap. 7,58; 8,1; 9,1-25; 22,3 
 

  Tekst pamięciowy: Jan 14, 6 
 
„Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze  mnie” 
 
 

Jezus jest jedyną Drogą do zbawienia 
 
Zastosowanie:  
* Bóg zna serca ludzi. Powołuje do głoszenia Słowa Bożego tych, którzy są szczerego serca. 

Ciebie też powołuje, abyś mówił innym o Jezusie – jedynej Drodze do Boga. 
 
 
 

I. WSTĘP 
 
 
Pewnego dnia, dwoje ludzi wybrało się na wycieczkę w góry. Nie zabrali ze sobą 
najważniejszej rzeczy – mapy. Stojąc pod górą zastanawiali się, która z dróg doprowadzi ich 
do schroniska. Ta szeroka i wygodna, czy też ta wąska, dość trudna i stroma.  
Kobieta powiedziała, aby iść tą szeroką drogą, gdyż na pewno prowadzi do celu. Mężczyzna 
wahał się i kiedy już miał ulec namowom swojej żony, nadszedł inny turysta. Człowiek ów, 
widząc brak zdecydowania wycieczkowiczów, domyślił się, że nie znają drogi. Przedstawił 
im się  mówiąc, że jest przewodnikiem i doskonale zna drogę do schroniska, skąd właśnie 
wraca. Zostawił im też swoją mapę, gdyby znów nie byli pewni właściwej drogi. 
Ku rozczarowaniu kobiety, do schroniska prowadziła ta wąska i stroma ścieżka. Małżeństwo 
podjęło trud i wspięło się na górę, skąd roztaczała się przepiękna okolica, z malowniczą 
polaną, na której dumnie stało schronisko. 
 
Jeżeli chcesz dotrzeć do celu, musisz obrać drogę prowadzącą do niego, niekoniecznie tę 
łatwiejszą i wygodniejszą. 
Zawsze kierujmy się drogowskazami, bo kiedy zignorujemy znaki, możemy się zgubić  
i stracić cel swej wędrówki, a nawet cel swojego życia. 
 
 
Pewien młody człowiek, żyjący w czasach Jezusa Chrystusa, był przekonany, że idzie 
właściwą drogą, jednak był w błędzie. Kiedy dostrzegł właściwy „znak” od Jezusa, zmienił 
drogę, którą kroczył. 
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II. PRZEBIEG WYDARZEŃ 
 
1. Życiorys Saula (Szawła). (Dz.Ap. 22,3) 
 
Urodził się w Tarsie, jako syn faryzeusza, z pokolenia Benjamina. Z urodzenia oraz dzięki 
wychowaniu i wykształceniu był równocześnie Żydem, Grekiem i Rzymianinem (choć nie 
wiadomo, jak i kiedy jego przodkowie zdobyli obywatelstwo rzymskie.) Obrzezany w ósmym 
dniu życia, został wychowany jako faryzeusz, w duchu ścisłego przestrzegania Prawa. W 
Jerozolimie, w słynnej szkole rabbiego Gamaliela, pogłębiał znajomość Prawa i dziejów 
Izraela. 
Bardzo inteligentny i wykształcony, doskonale znał Prawo Boże. Często modlił się, chodził 
do synagogi i uważał, że postępuje właściwie. 
 
Jak się później okazało, szedł niewłaściwą drogą. 
 
 
2. Saul, świadkiem śmierci Szczepana. (Dz.Ap. 7,58; 8,1) 
 
Saul, będąc jeszcze młodym człowiekiem, był świadkiem samosądu dokonanego przez 
Żydów na Szczepanie. Nie tylko był świadkiem, jak kamieniowano Szczepana, ale też 
zgadzał się na tę śmierć. 
 
3. Saul prześladuje chrześcijan i ich zbory. (Dz. Ap. 8,3) 
 
Saul nienawidził chrześcijan, którzy mówili, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do 
zbawienia. Saul się z tym nie zgadzał. On jeszcze nie znał Jezusa i nie wiedział, że 
chrześcijanie mówią prawdę. 
 
Saul prześladował chrześcijan, wchodził do ich domów i mieszkańców zamykał w 
więzieniach, jak przestępców. 
 
4. Saul udaje się do Damaszku. (Dz. Ap. 9,1-2) 
 
Droga z Jerozolimy do Damaszku trwała około 1 tygodnia. 
 
5. Spotkanie z Jezusem (Dz. Ap. 9,3-7) 
 
Saula olśniła światłość z Nieba i padł na ziemię. Wówczas usłyszał głos … 
Jezus zapytał Saula, dlaczego Go prześladuje i nakazał mu iść do miasta, gdzie trzyma dalsze 
wskazówki. 
 
6. Utrata wzroku. (Dz. Ap. 9,8-9) 
 
Saul stracił wzrok. Do Damaszku zaprowadzili go mężczyźni, którzy z nim podróżowali. Oni 
nikogo nie widzieli, tylko słyszeli głos. 
Saul przez trzy dni nic nie widział, nie jadł i nie pił.  
Po tym wydarzeniu, zrozumiał, że dotychczas kroczył złą drogą. Jezus, którego on 
prześladował i którego wyznawców więził, okazał wielką łaskę, „otwierając mu oczy” na 
prawdziwego Boga. 
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7. Bóg kieruje Ananiasza do Saula. (Dz. Ap. 9, 10-19) 
 
Pewien uczeń Pana mieszkający w Damaszku, imieniem Ananiasz włożył na Saula ręce, po 
czym Saul odzyskał wzrok, a także został napełniony Duchem Święty. Następnie Ananiasz 
ochrzcił Saula. 
 
8. Uratowanie Saula przed spiskiem Żydów. (Dz. Ap. 9, 20-25) 
 
Saul był bardzo inteligentnym człowiekiem. Potrafił mądrze przemawiać do zgromadzonych 
w synagodze. Wiele razy wprawiał Żydów w zakłopotanie, kiedy opowiadał o Jezusie. 
Bardzo się to nie spodobało, dlatego też postanowili zabić Saula. Jednak uczniowie uratowali 
go przerzucając go w nocy, w koszu przez mury miasta. 
 
 
 

III. ZAKOŃCZENIE 
 
 
 
Saul został odmieniony, poznał Jezusa jako jedyną prawdziwą Drogę do Boga. Przebywał z 
uczniami Jezusa tylko kilka dni, po których sam zaczął zwiastować w synagogach Jezusa. 
Mówił wszystkim, co Jezus uczynił z jego życiem, i że jest On Synem Boga. 
 
Ty również powinieneś mówić innym o Jezusie. 
 
 
Propozycje pieśni: 
1. „Otwórz me oczy” – Zaśpiewam Panu … Nr 136 
2. „Postanowiłem iść za Jezusem” – Zaśpiewam Panu … Nr 155 
3. „Teraz życiem dla mej duszy” – Zaśpiewam Panu … Nr 185 
 
 

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
 
Dzieci młodsze: 
- kolorowanka „Nawrócenie Szawła”, 
- kolorowanka „Szaweł i Ananiasz” 
- kolorowanka „Ucieczka Szawła” 
 
 
Dzieci starsze: 
- Wesoła Księga Zagadek dla dzieci 10-12 lat, str. 45 
- 144 Łamigłówki – str. 130 „Nawrócenie Szawła” 
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„SZAWLE, SZAWLE, CZEMU MNIE PRZESŁADUJESZ?” 
Dz. Ap. 9, 4 
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SZAWEŁ I ANANIASZ 
Dz. Ap. 9, 10-22 
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UCIECZKA SZAWŁA 
Dz. Ap. 9, 19-25 
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