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1. Niedziela po Trójcy Świętej  
  
Główna myśl: Słowo Boże ma moc zmienić 
Tekst: Jr 23,16-29 –mowa przeciwko fałszywym prorokom 
            Dz Ap 9, 1-30 -Saul 
Wiersz: “Czy moje Słowo nie jest jak ogień -mówi Pan - i jak młot, który kruszy  
              skałę?” Jeremiasz 23,29 
  
Cele: 

● Dziecko poznało historię Saula 
● Dziecko rozumie, że Słowo Boże ma moc zmienić człowieka  

 
  
I. Wstęp 
Zmiana 
Pomoce: Biblia, szklanka wody, czajnik z gorącą wodą - para wodna, zamrożona woda -lód, 
czyli woda w trzech postaciach, termometr  
 
Przebieg: 
Witam was wszystkich na dzisiejszej szkółce. Lubicie zmiany? Co to jest w ogóle zmiana? 
(odpowiedzi dzieci) Zmiana, czyli przeobrażenie, przekształcenie, odmiana czegoś lub 
kogoś. Chcę wam pokazać zmianę, odmianę pewnej rzeczy, znanej każdemu z nas. 
Popatrzcie mam szklankę wody (osoba prowadząca pokazuje szklankę z wodą), mam też 
lód, czyli zamrożoną wodę (osoba prowadząca pokazuje lód), oraz wodę, która zmieniła się 
w parę (osoba prowadząca pokazuje dymiący czajnik) Ta sama rzecz, bo to jest woda, lecz 
widzimy jej różne postacie. Co spowodowało tę zmianę?(odpowiedzi dzieci) Aby woda stała 
się lodem, musiała znaleźć się w zamrażarce, gdzie panuje niska temperatura. Natomiast, 
żeby woda zamieniła się w parę, temperatura jej musiała wzrosnąć.  
 
Podsumowanie: 
Co spowodowało zmianę wody w lód i parę? Spowodowała to temperatura.(osoba 
prowadząca pokazuje termometr) My dzisiaj też powiemy o pewnej ważnej 
zmianie.Zobaczymy jak potrafi Boże Słowo zmienić człowieka.  
 
II. Szkółka 
Pomoce: Biblia 
Informacja dla osoby prowadzącej: można do historii przygotować prezentację z wybranych 
slajdów z podanych poniżej stron: 
http://www.freebibleimages.org/illustrations/btbm-paul-conversion/  
http://www.freebibleimages.org/illustrations/paul-conversion/  
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Przebieg: 
1.Saul prześladuje chrześcijan -Tą osobą był Saul. Ścigał i zamykał do więzienia 
chrześcijan, czyli osoby, które uwierzyły i kochały Pana Jezusa. Dlaczego tak robił? Uważał, 
że robi dobrze, powstrzymując szerzenie się wieści o Jezusie. Nienawidził chrześcijan  
i bardzo chciał się ich wszystkich pozbyć. Poszedł więc do arcykapłana i poprosił o listy 
polecające do przełożonych synagog, żeby mógł chrześcijan od razu uwięzić i odesłać do 
Jerozolimy.Takie listy Saul otrzymał. Mógł więc wyruszyć w drogę. 
2. Powołanie Saula -Gdy na horyzoncie widać już było mury miasta, coś się stało. 
Jadącego Saula oślepiło światło bijące z nieba. Saul upadł na ziemię i usłyszał głos: “Saulu! 
Saulu! czemu mnie prześladujesz?” “Kim jesteś, Panie?” -zapytał Saul. “Ja jestem Jezus, 
którego ty prześladujesz.” -usłyszał -” Wstań i idź do Damaszku, a tam dowiesz się co masz 
dalej robić.” Gdy Saul wstał z ziemi, okazało się, że nic nie widzi. Towarzysze z którymi 
jechał, byli zdziwieni, nie wiedzieli co się stało, co to było. Głos słyszeli, lecz nikogo nie 
widzieli.  
3. Odmieniony Saul - Paweł -Po tym wydarzeniu, pomogli Saulowi wstać, a potem 
zaprowadzili go do Damaszku, Przez trzy dni Saul nic nie widział i nic nie jadł. Tylko się 
modlił. Tymczasem Jezus przemówił do pewnego ucznia, Ananiasza “Ananiaszu, udaj się na 
ulicę Prostą i zapytaj o dom Judy. Przebywa tam człowiek z Tarsu nazywany Saul. Jest 
ślepy i modli się.” “Panie ja znam tego człowieka! Nienawidzi wszystkich chrześcijan  
i przybył aby nas zniszczyć.” -odpowiedział Ananiasz. “Wiem o tym, ale wybrałem go, aby 
był moim wybranym narzędziem i aby zaniósł Dobrą Nowinę o Mnie, ludziom, którzy mnie 
nie znają, królom.” -powiedział Jezus. Ananiasz poszedł i znalazł Saula, położył na niego 
ręce. 
“Saulu, Jezus posłał mnie , abyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym.” 
Saul odzyskał wzrok. Przyjął chrzest, oraz zmienił imię na Paweł. Czyli nie był już Saulem 
lecz Pawłem. 
4. Nocna ucieczka Pawła -Przez kilka kolejnych dni przebywał wśród wiernych  
w Damaszku i nauczał w synagodze ( w żydowskim domu modlitwy), mówiąc, że Jezus jest 
Synem Bożym, Mesjaszem. Słuchający go ludzie dziwili się: “Czy to nie jest człowiek, który 
prześladował chrześcijan w Jerozolimie? Sądziliśmy, że przyjechał, żeby zrobić to samo  
w Damaszku.”  Paweł mówił też, że Jezus jest Chrystusem, co wprawiało mieszkających  
w Damaszku Żydów, w zakłopotanie, nie mogli uwierzyć w zmianę Pawła. Zaczęli spiskować 
przeciwko Pawłowi i chcieli go zabić. W bramach miasta postawili straż, która pilnowała  
w dzień i w nocy, żeby Paweł nie uciekł. Przyjaciele, których Paweł znalazł w Damaszku, 
powiedzieli mu o tym. Pewnej nocy zabrali go i opuścili w koszu na linie przez otwór  
w murze. Powrócił do Jerozolimy, tam szukał chrześcijan, do których mógłby się przyłączyć. 
   
III. Zakończenie 
Saul był uparty, lecz Słowo Boże Boże zmieniło go. Do tej pory ścigał ludzi, którzy znali  
i kochali Jezusa. Teraz sam musi uciekać, bo uwierzył, że Jezus jest Chrystusem.  
Słowo Jezusa “Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?” (Dz 9,4) dokonało w jego życiu 
wielkiej zmiany. Życie Saula zrobiło obrót o 180 stopni. (osoba prowadząca w młodszej 
grupie pokazuje ile to jest 180 stopni. W starszej grupie tłumaczą ochotnicy) 
Słowo Boże ma moc, Słowo Boże potrafi nawet największego, złego twardziela, zmienić  
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w dobrego człowieka, dobre narzędzie. Słowo Boże jest jak ogień i jak młot, który potrafi 
skruszyć serce. Serce, które jest twarde jak skała i o tym mówi wiersz, którego się 
nauczymy. 
 
1. Wiersz biblijny 
Czy moje Słowo nie jest jak ogień -mówi Pan - i jak młot, który kruszy skałę?  
 Jeremiasz 23,29 
 
Pomoce: Biblia, załącznik nr 1 (patrz załącznik 
2018_06_03_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1) 
  
Przebieg: 
Wytłumaczyć wiersz  
Słowo Pana Boga jest prawdą, jest silne, mocne i trwałe. Słowo Boże potrafi zmienić 
człowieka, tak jak stało się to z Saulem. Z człowieka dręczącego chrześcijan, zmienił się  
w osobę, która sama opowiadała o tym, że Pan Jezus jest Zbawicielem. To Słowo Boże jest 
tym, co powoduje zmiany. (osoba prowadząca pokazuje Biblię) Jest jak ogień, który wytopi 
wszelkie złe odpady i jak młot, który rozkruszy najtwardszą nawet skałę. 
Informacja dla osoby prowadzącej: podzielić dzieci na kilka drużyn. Przed każdym 
powtórzeniem należy przydzielić każdemu zespołowi fragment wiersza.  
  
2.  Prace plastyczne 
A.Słowo Boże jest jak ogień i młot -propozycja dla grupy młodszej 
Pomoce: załącznik nr 2 (patrz załącznik: 
2018_06_03_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2), kredki, czerwona bibułę, 
klej, plastelinę 
  
Przebieg: 

● rozdać każdej osobie załącznik nr 2, czerwoną, pomarańczową bibułę, klej, plastelinę 
● poprosić o wyklejenie ognia otrzymaną bibułą, a młot należy wykleić plasteliną 

  
zdjęcie gotowej pracy (patrz załacznik: 
2018_06_03_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3) 
 
 B. Słowo Boże ma moc -propozycja dla grupy starszej 
Pomoce: Biblia, narysowana duża Biblia, załącznik nr 4 (patrz załącznik: 
2018_06_03_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4), czysta kartka, ołówek, 
kredki, klej, nożyczki  
 
Informacja dla osoby prowadzącej: należy przygotować i zawiesić na przodzie sali dużą 
narysowaną Biblię, na którą dzieci będa przyklejać zapisane i ozdobione wiersze 
 
Przebieg: 

● rozdać każdemu załącznik nr 4, Biblię, czystą kartkę,ołówek, kredki, nożyczki 
● należy znaleźć w Biblii podane w załączniku wiersze biblijne 
● odszukane wiersze pięknie napisać na kartce i ozdobić 
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● następnie każdy zapisany i ozdobiony wiersz wyciąć 
● potem przykleić na zawieszoną w sali narysowaną Biblię  

 
 
 
 
 
 Załączniki:  
2018_06_03_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_1 
2018_06_03_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_2 
2018_06_03_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_3 
2018_06_03_1_Niedziela_Po_Trojcy_Swietej_zalacznik_nr_4 
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