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PAWEŁ I BARNABA  
GŁOSZĄ SŁOWO BOŻE 

 
 

  Teksty biblijne: Dz. Ap. 9, 26–31; 11, 19–26; 13, 1–43 
 

  Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 13, 39 
 
„… w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim,  
w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza.” 
 
 

Jezus uwalnia z grzechu 
 
Zastosowanie: 
* Kiedy uwierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, możesz być zbawiony. 
Odpuszczone będą twoje grzechy. 
* Jeśli chcesz, aby twoi koledzy i koleżanki też byli zbawieni, powiedz im o Jezusie, aby  
mogli również uwierzyć. 
* Dzieci Boże radują się, gdy przybywa tych, którzy wierzą w Jezusa. 
 
 
 

I. WSTĘP 
 
Opowiadanie pt. „Ucieczka z więzienia” – Każdy dzień z Jezusem. 
 
Pewnego dnia Michał pomagał swojemu ojcu w warsztacie. 
– Mam dla ciebie zagadkę, tato – powiedział chłopiec. – Wyobraź sobie, że jesteś w więzieniu 
ze ścianami z kamienia – nie ma tam okien, ani drzwi. Jak możesz się stamtąd wydostać? 
Tato pomyślał przez chwilę. 
– Nie wspominałeś nic o suficie. Może nie ma tam żadnego dachu. Mógłbym wtedy wspiąć 
się i wyjść w ten sposób. 
Michał potrząsnął głową. 
– Nie – odrzekł. – Sufit jest też z kamienia. Ta cela jest jak pudełko bez wyjścia. 
Tato podniósł młotek i zakołysał nim dla zabawy. 
– Dobrze – powiedział – skoro ty proponujesz więzienie, ja zakładam, że mam ze sobą 
młotek. Wykułbym nim dziurę w ścianie i uciekł przez nią. 
– Nie w moim więzieniu! – oświadczył chłopiec. – Ściany są zbyt grube. Poddajesz się? 
– Chyba tak – odrzekł tato. – Wydaje mi się, że nie ma stamtąd wyjścia. 
Michał uśmiechnął się figlarnie. 
– Jest! – wykrzyknął. – Możesz się wydostać, jeżeli zachorujesz! 
Tato zachichotał. Po chwili spoważniał i powiedział: 
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– Czy wiesz, że wielu ludzi znajduje się w czymś, co można nazwać więzieniem i nie mogą 
się z niego wydostać? Obawiam się, że ty też możesz się w nim znajdować. 
Chłopiec ze zdziwienia otworzył usta. 
– Ja? W więzieniu? Chyba żartujesz! Przecież jestem u ciebie w warsztacie. Mogę z niego 
wyjść, kiedy zechcę. 
– Mówię o duchowym więzieniu, To jest więzienie grzechu. Potrzebujemy, żeby nas ktoś 
uwolnił, bo niezależnie od tego co robimy, sami nie możemy się z niego wydostać. Nawet 
choroba nic tu nie pomoże – dodał uśmiechając się. 
Michał zastanowił się nad tym co usłyszał. 
– Muszę pozwolić Jezusowi, żeby mnie ratował, prawda? – zapytał. – Myślałem o tym przez 
cały tydzień, od kiedy ciocia w szkółce sobotniej mówiła, że dobre uczynki nie mogą zbawić 
człowieka. Wiem, że Jezus zmarł i zmartwychwstał dla mnie. – Spojrzał na tatę. – Chcę Go 
poprosić, aby uwolnił mnie z więzienia grzechu – dodał cicho. 
Tato objął chłopca i razem uklękli, żeby w modlitwie powierzyć Bogu całą sprawę. 
 
 
 
(Zapytaj dzieci, czy wiedzą - co zapewni im zbawienie - czy to będą dobre uczynki, czy 
chrzest, a może to, że chodzą na lekcje sobotnie. Wytłumacz, że żadne z tych rzeczy nie może 
wydostać nas z więzienia grzechu. Nie byłoby szans na ucieczkę, gdyby nie Jezus i Jego ofiara 
na krzyżu.) 
 
 
 

II. PRZEBIEG WYDARZEŃ 
 

1. Paweł w Jerozolimie. (Dz. Ap. 9, 26–28) 
 
Paweł uwierzył w Pana Jezusa, że On jest Synem Bożym i chciał głosić tę dobrą nowinę 
wszystkim ludziom. 
Dlatego też, chciał dołączyć w Jerozolimie do innych uczniów Pana Jezusa. Oni jednak 
pamiętali o tym jak Saul ich kiedyś prześladował, wtrącając do więzień tych, którzy wierzyli 
w Jezusa. Uczniowie byli bardzo podejrzliwi w stosunku do Pawła, bali się go bardzo i nie 
wierzyli, że się zmienił. 
 
Dopiero interwencja Barnaby odniosła skutek. Poręczył on za Pawła. Opowiedział apostołom 
o jego przygodzie podczas drogi do Damaszku. 
 
Od tamtej pory Paweł stał się jednym z uczniów Jezusa, którzy śmiało głosili w imieniu Pana. 
 
2. Kolejny spisek na życie Pawła. (Dz. Ap. 9, 29–31) 
 
W Jerozolimie Paweł rozmawiał z hellenistami – przedstawicielami greckiej kultury, która 
była sprzeczna z wierzeniami Żydów. To nie podobało się ludziom, którzy nie chcąc więcej 
słyszeć o Jezusie, postanowili zgładzić Pawła. 
 
Kiedy apostołowie dowiedzieli się, że życiu Pawła grozi poważne niebezpieczeństwo, 
pomogli mu dostać się do Cezarei i wyprawili go do Tarsu. Tam, w swoim mieście Paweł 
świadczył o Jezusie i przygotowywał się do swojej misji – głoszenia Słowa Bożego. 
 



Paweł i Barnaba głoszą Słowo Boże … 3 

3. Zbór w Antiochii. (Dz. Ap. 11,19–26; 13, 1–3) 
 
Antiochia, po Rzymie i Aleksandrii, była trzecim miastem pod względem wielkości w 
cesarstwie rzymskim. Słynęła ze zbytku i rozpusty. Dlatego uciekający przed 
prześladowaniami uczniowie, najpierw tam głosili Słowo Boże, ale tylko Żydom. 
Bóg był z wierzącymi i Jego Słowo rozprzestrzeniało się szybko i przyjmowali je również 
inni ludzie, którzy Żydami nie byli. 
 
Z Jerozolimy do Antiochii wysłano właśnie Barnabę do pracy misyjnej. Udaje się on w 
poszukiwanie Pawła, do Tarsu, aby razem z nim nauczać o Jezusie w Antiochii. 
Upłynął rok na nauczaniu w zborze i naukę o Jezusie przyjęło wielu ludzi. Tam też podczas 
służby Pańskiej i modlitwy, Paweł i Barnaba zostali powołani przez Boga do dzieła 
zwiastowania Słowa Bożego. 
 
W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. 
 
4. Paweł i Barnaba na Cyprze. (Dz. Ap. 13,4–12) 
 
Na Cyprze Paweł i Barnaba głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Tam również 
Paweł zdemaskował fałszywego proroka Elymasa. Dzięki cudowi, jaki uczynił Paweł, 
odbierając Elymasowi wzrok, w nauki głoszone przez apostołów uwierzył też m.in. 
prokonsul. 
 
5. Paweł przemawia do Żydów w Antiochii Pizydyjskiej. (Dz. Ap. 13, 13–43) 
 
Paweł i Barnaba głosili Żydom, że jest nadzieja dla nich w Jezusie Chrystusie. 
 
 
 
 

III. ZAKOŃCZENIE 
 
 
Paweł okazał wielkie posłuszeństwo Bogu. Propozycję wspólnej służby od Barnaby przyjął 
bez wahania. Bóg w ten sposób pokazał Pawłowi, co ma robić. Taka postawa się Bogu bardzo 
podoba. Weźmy przykład z Pawła. 
 
Paweł został oczyszczony ze swoich grzechów, pomimo, iż do niedawna bardzo prześladował 
tych, którzy pokochali Jezusa. Nienawidził ich z całego serca, jednak kiedy uwierzył, jego 
winy zostały mu przebaczone. 
 
Nie ma grzechu, którego nie odpuściłby Pan człowiekowi. Żeby jednak dostąpić 
odpuszczenia, człowiek musi uświadomić sobie, że jest grzesznikiem, musi wyznać swój 
grzech, uwierzyć w moc Bożą, która oczyszcza człowieka i przyjąć Jezusa jako Swojego 
Zbawiciela. 
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Propozycja pieśni: 
1. „Prawda Jedyna” Żółty śpiewnik z 2001 r. – pieśń nr 77 
2. „Święte imię Jezus” Żółty śpiewnik z 2001 r. – pieśń nr 88 
3. „Jezus Chrystus, to Panów Pan” Żółty śpiewnik z 2001 r. – pieśń nr 37 
  
Pieśni z żółtego śpiewnika 
 
 
 
77.  PRAWDA JEDYNA 
 
Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, 
Że Swego Syna, posłał z niebios Bóg na świat, 
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy, 
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. 
 
/: Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, 
Który Jezus cierpiał za mnie, 
Jezus cierpiał za mnie.  :/ 2x 
 
Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł 
I z miłości do nas przyszedł, z nieba na ten świat. 
Błogosławiony, ten kto wierzy, choć nie widział, 
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył. 
 
 
 86.  ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS 
 
Święte imię Jezus, święte imię Jezus 
Jest na ustach mych i w sercu mym;  
W mocy Ducha uwielbiam Cię! 
Nie ma w innym zbawienia, 
Gdyż nie dano nam ludziom 
Innego imienia, w Nim zbawienie jest! 
 
 
 
37.  JEZUS CHRYSTUS, TO PANÓW PAN 
 
/: Jezus Chrystus, to Panów Pan, 
Całej ziemi Król!  :/ 2x 
 
Jedyny Pan, władca narodów, 
Jedyny Pan i Król! 
W innym imieniu nie ma zbawienia, 
Bo Jezus to Panów Pan! 
 
Jezus to Panów Pan,  / 2x 
 
Alleluja, Alleluja, Alleluja!  / 4x 
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IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 
 
 
1. Dzieci młodsze: 
– pokazywanka „Przyjaciele” Lekcje biblijne dla dzieci młodszych, str. 115 
 
2. Dzieci starsze: 
– „Rozproszeni chrześcijanie” 144 łamigłówki, str. 132 
– „Dobra Nowina” 144 łamigłówki, str. 133 
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