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Lekcja 1: Pawe³ (Saul) w Antiochii
Tê historiê mo¿esz
znaleŸæ w swojej Biblii.

Dzieje
Apostolskie
11,19-30

Z³oty wiersz

Dzieje Apostolskie 11,26
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz.

Minê³o wiele lat odk¹d Saul (zwany tak¿e Paw³em) spotka³ Pana Jezusa. Teraz poszed³
do tego miasta, gdzie siê urodzi³.
Napisz nazwê tego miasta. Do odczytania lustrzanego odbicia tej nazwy, u¿yj
lustra.

S R AT
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tutaj ustaw lusterko

W miêdzyczasie Dobra Nowina o Panu Jezusie rozprzestrzenia³a siê i Koœció³ Bo¿y wzrasta³.
Niektórzy wierz¹cy przenieœli siê, aby zamieszkaæ w Antiochii. Tam mogli przekazaæ dobr¹
nowinê przekazañ ludziom, którzy jej jeszcze nigdy nie s³yszeli. Wielu ludzi uwierzy³o tam
w Pana Jezusa.
Wstaw brakuj¹ce s³owa, aby powiedzieæ, co siê zdarzy³o.
Niektórzy wierz¹cy przybyli, aby zamieszkaæ w A __ __ __ __ __ __ __ __ .
Mówili oni tam ludziom o P __ __ __ J __ __ __ __ __ __.
Wielu ludzi u __ __ __ __ __ __ __ __ w Niego.
Wkrótce zbór w Jerozolimie us³ysza³ o tym wszystkim, co
wydarzy³o siê w Antiochii. Wierz¹cy byli tak przejêci, ¿e
postanowili pos³aæ tam kogoœ, aby dowiedzieæ siê wiêcej
o tym, co siê tam dzieje.
Wybrali cz³owieka o imieniu Barnaba.

6
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Barnaba ucieszy³ siê, gdy przyby³ do Antiochii. Tak, to wszystko by³o prawd¹! By³o tam
wielu nowych wierz¹cych! Barnaba robi³ wszystko co móg³, aby uczyæ wierz¹cych
i zachêcaæ ich, aby kochali Pana Jezusa.
Kogo zbór w Jerozolimie pos³a³ do Antiochii? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.

Szczepan

Saul

Barnaba

Filip
3

Barnaba by³ tak zapracowany w Antiochii, ¿e potrzebowa³ pomocnika. Bóg
przypomnia³ mu o Saulu, którego pozna³ parê lat wczeœniej. Poszed³ wiêc do Tarsu
i znalaz³ Saula i przyprowadzi³ go do Antiochii.
Kogo Barnaba przyprowadzi³, aby mu pomaga³ w Antiochii? Zakreœl w³aœciw¹
odpowiedŸ.

Filip

Saul

Szczepan

Jan

Barnaba i Saul przez nastêpny rok mieszkali w Antiochii nauczaj¹c tam
wierz¹cych. W tym czasie po raz pierwszy wierz¹cy w Pana Jezusa zostali
nazwani chrzeœcijanami.

3

Nazwa „chrzeœcijanin” oznacza kogoœ,
kto nale¿y do Chrystusa.
Jak d³ugo oni przebywali w Antiochii? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.

1 rok

10 lat

1 miesi¹c

3 lata

W koñcu Barnaba i Saul opuœcili Antiochiê i udali siê do Jerozolimy. Antiochia
dla Saula by³a wa¿nym punktem startowym. Tutaj rozpocz¹³ swoj¹ s³u¿bê jako
misjonarz - s³u¿bê, któr¹ Bóg zaplanowa³ dla niego.
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Bóg wci¹¿ u¿ywa w swojej s³u¿bie tych, którzy
nale¿¹ do Niego. Mog¹ oni pomóc przekazywaæ Jego
poselstwo innym ludziom.
ZnajdŸ poni¿sze imiona i nazwy miast z tej lekcji
w Rozsypance Literowej. Zakreœl te s³owa. S¹ one
ukryte z góry w dó³ lub w poprzek rozsypanki.
Jerozolima
Tars
Saul
Barnaba
4

Razem
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Pawe³ (Saul) na Cyprze.
Dzieje
Apostolskie
13,1-12

Z³oty wiersz:

Mateusz 28,19
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Pewnego dnia chrzeœcijanie z Antiochii zgromadzili siê razem. Pomiêdzy nimi byli
Barnaba i Saul. Duch Œwiêty objawi³ pozosta³ym prowadz¹cym zbór, ¿e Barnaba i Saul
maj¹ do wykonania szczególn¹ pracê dla Boga. Tak wiêc, gdy modlili siê o to, Barnaba,
Saul i Jan zwany Markiem, m³ody siostrzeniec Barnaby odp³ynêli statkiem na Cypr.
Wpisz imiona trzech ludzi, którzy wsiedli na statek, i napisz, gdzie pop³ynêli.

J __ __ M __ __ __ __

B __ __ __ __ __ __
C __ __ __
S __ __ __

8

Ci ludzie byli pos³uszni Panu Jezusowi, który powiedzia³: „IdŸcie tedy i czyñcie
uczniami wszystkie narody”.
Jezus chcia³, aby Dobra Nowina o Nim dociera³a do ka¿dego kraju. Teraz dotrze ona na
wyspê po³o¿on¹ na morzu.
Wpisz brakuj¹ce litery w dymku, aby
przypomnieæ sobie przykazanie,
które dal Pan Jezus.
Kiedy tam dotarli, szli przez ca³¹
wyspê zwiastuj¹c dobr¹ nowinê.

„I __ __ __ __ __
t __ __ __ i
c __ __ __ __ __ __
u __ __ __ __ __ __ __
w __ __ __ __ __ __ __ __
n __ __ __ __ __”.

6

M A11/2

W miejscu zwanym Pafos spotkali czarnoksiê¿nika,
który pracowa³ dla gubernatora Cypru. Kiedy
gubernator us³ysza³ o Barnabie i Saulu, chcia³ siê
spotkaæ z nimi, poniewa¿ chcia³ pos³uchaæ S³owa
Bo¿ego. Gubernator s³ucha³ uwa¿nie ale Elymas,
czarnoksiê¿nik, próbowa³ powstrzymaæ go od
uwierzenia.

Saul wiedzia³, ¿e czarnoksiê¿nik wykonywa³ diabelskie dzie³o, lecz Saul, który by³
pe³en mocy Ducha Œwiêtego, popatrzy³ prosto na czarnoksiê¿nika i stanowczo
powiedzia³ mu, ¿e robi Ÿle i ¿e Pan uczyni go niewidomym. W tym samym momencie,
gdy Saul to powiedzia³, Elymas sta³ siê niewidomym! Chodzi³ wiêc naoko³o szukaj¹c
kogoœ, kto by go poprowadzi³.

Po³¹cz ka¿de z imion z tym, co dana osoba uczyni³a.
Elymas, czarnoksiê¿nik
Gubernator

chcia³ s³uchaæ S³owa Bo¿ego.
nie chcia³ uwierzyæ.

4

Co sta³o siê Elymasowi? Przekreœl Z£E odpowiedzi.
Nie móg³ s³yszeæ.
Nie móg³ chodziæ.
Nie móg³ widzieæ.
2

Od tej chwili Biblia zmienia imiê Saula na Pawe³.
Pawe³ by³ w stanie uczyniæ ten cud, poniewa¿ moc
Bo¿a by³a z nim, gubernator zaœ móg³ zobaczyæ
wielkoœæ tej mocy.
Wszystko, co zobaczy³ i us³ysza³ pomog³o mu
dokonaæ w³aœciwego wyboru – uwierzy³ w Pana
Jezusa.
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 3:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Pawe³ spotyka Lidiê.
Dzieje
Apostolskie
16,6-15

Z³oty wiersz:

Dzieje Apostolskie 2,21
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Mo¿e odwiedzi³eœ jakiœ inny kraj w czasie
wakacji. Mo¿e przekracza³eœ granicê
pomiêdzy dwoma krajami. Pawe³ i jego dwaj
przyjaciele, Sylas i Tymoteusz, przemierzali
wiele kilometrów id¹c z kraju do kraju,
a poniewa¿ wykonywali Bo¿e dzie³o, Duch
Œwiêty pokazywa³ im dok³adnie, gdzie Bóg chcia³, aby poszli. Wszêdzie, gdzie szli,
wiele ludzi potrzebowa³o us³yszeæ Dobr¹ Nowinê o Panu Jezusie.
Przyjaciele Paw³a to:
S __ __ __ __ i T __ __ __ __ __ __ __ __

2

W koñcu dotarli do przybrze¿nego miasta. Tej nocy Pawe³ mia³ szczególnego rodzaju
sen, w którym cz³owiek z Macedonii (Grecja) sta³ i prosi³ Paw³a, aby przeprawi³ siê
przez morze i pomóg³ mieszkaj¹cym tam ludziom. Pawe³ wiedzia³, ¿e to by³ Bo¿y
sposób, aby jasno pokazaæ, gdzie powinni teraz pójœæ.
Uzupe³nij poselstwo, które da³ Paw³owi cz³owiek z Macedonii.

P __ __ __ __ __ __ __
siê do Macedonii i
p __ __ __ __ nam!

4

Szybko znaleŸli p³yn¹cy tam statek. Wkrótce przybyli do
wielkiego miasta zwanego Filippi.

W dzieñ sabatu Pawe³ i jego przyjaciele wyszli poza miasto
na brzeg rzeki. Tam spotkali grupê kobiet, które przysz³y
tam, aby siê modliæ.

M A11/3

Jedna z nich mia³a na imiê Lidia. Ona uwierzy³a w Boga dawno temu, ale nigdy nie
s³ysza³a o Bo¿ym Synu, Panu Jezusie, który przyszed³ z nieba i umar³ na krzy¿u, aby
ona mog³a byæ zbawiona od grzechu.
Uzupe³nij brakuj¹ce litery w Krzy¿ówce.
1
2
3
4
5

1. Pawe³ przyby³ do wielkiego miasta
zwanego ................................... .
2. W dzieñ sabatu Pawe³ wyszed³ poza
............... .
3. Tam kobiety zbiera³y siê, aby siê
............. .
4. Lidia ju¿ ...................... w Boga .
5. Lidia nie wiedzia³a, ¿e Syn Bo¿y
przyszed³ z ............. .
10

Lidia s³ucha³a uwa¿nie tego wszystkiego, co Pawe³ mówi³. I chocia¿ po raz pierwszy
s³ysza³a poselstwo, wiedzia³a w swoim sercu, ¿e to by³a prawda. Tego dnia uwierzy³a
w Pana Jezusa. By³a bardzo zadowolona z tego, ¿e Pawe³ przyszed³ do ich miasta.
Rodzina Lidii tak¿e uwierzy³a. Gdy Lidia i jej rodzina
zostali ochrzczeni, zaprosi³a ona Paw³a i jego
przyjació³, aby zamieszkali w jej domu.
Zaznacz PRAWDA (P) lub FA£SZ (F) przy
poni¿szych zdaniach.
Rodzina Lidii tak¿e uwierzy³a. .......
Lidia zaprosi³a Paw³a i jego przyjació³,
aby zamieszkali w jej domu. .......

4

Kiedy Pawe³ przyby³ do Grecji, przyniós³ po raz pierwszy Dobr¹ Nowinê do Europy!
Ta historia przypomina nam, ¿e wszyscy ludzie mog¹ byæ zbawieni i staæ siê
chrzeœcijanami. Nie ma znaczenia, kim s¹ i gdzie ¿yj¹! A to znaczy, ¿e mo¿esz byæ
zbawiony i ty!
„Jezus kocha ka¿dego cz³owieka, z ka¿dego kraju
i ³agodnie zaprasza go, aby przyszed³ do Niego po zbawienie od grzechu,
które jest ca³kowite i za darmo”.

Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4:
Tê historiê
mo¿esz przeczytaæ
w swojej Biblii

Pawe³ i Sylas w wiêzieniu.
Dzieje
Apostolskie
16,16-34

Z³oty wiersz:

Dzieje Apostolskie 16,31
Poproœ kogoœ, aby pomóg³ ci
znaleŸæ ten wiersz w Biblii.

Jestem ciekawy, czy zdarzy³o ci siê
kiedyœ wpaœæ w k³opoty, kiedy stara³eœ
siê zrobiæ to co najlepsze, aby pomóc?
To w³aœnie przydarzy³o siê Paw³owi
i Sylasowi.
Pewnego dnia w Filippii pomogli oni
m³odej niewolnicy ale jej panowie
bardzo siê rozgniewali. Zaci¹gnêli oni
Paw³a i Sylasa na rynek przed
urzêdników i mówili k³amstwa na ich temat.
Najpierw ich strasznie ch³ostano a potem wrzucono ich do wiêzienia. Stró¿ wiêzienny
zostawi³ ich tam zwi¹zanych ³añcuchami z nogami zakutymi w ciê¿kie drewniane belki
zwane dybami.
Jeœli to wszystko zdarzy³oby siê tobie, prawdopodobnie nie czu³byœ siê wcale radosny!
A jednak w œrodku nocy inni wiêŸniowie mogli s³uchaæ Paw³a i Sylasa modl¹cych siê do
Boga i œpiewaj¹cych Mu pieœni.
Narysuj linie ³¹cz¹ce pocz¹tek ka¿dego zdania z w³aœciwym koñcem.
(U¿yj za ka¿dym razem innego koloru).
Pawe³ i Sylas

straszliwie wych³ostani.

Zostali oni

œpiewali pieœni.

Nastêpnie wrzucono ich

pomogli m³odej niewolnicy.

O pó³nocy

do wiêzienia.

8

Nagle pojawi³ siê inny dŸwiêk. Wszystko grzechota³o
i trzês³o siê - drzwi otworzy³y siê i ³añcuchy opad³y. By³o to
trzêsienie ziemi!
Stró¿ wiêzienny obudzi³ siê od razu zerwa³ siê i zauwa¿y³,
¿e wszystkie drzwi s¹ otwarte. To by³a najgorsza rzecz, jaka
siê mog³a zdarzyæ – wszyscy wiêŸniowie mogli uciec, a on
zosta³by uznany winnym. By³ tak przera¿ony, ¿e wyci¹gn¹³
swój miecz i chcia³ siê zabiæ.

M A11/4

- Nie rób sobie krzywdy - krzykn¹³ Pawe³ - wszyscy tu jesteœmy. Stró¿ wiêzienny kaza³ przynieœæ
œwiat³o i przybieg³ do Paw³a i Sylasa.
- Co mam czyniæ, abym by³ zbawiony? - zapyta³. On nie prosi³ o to, aby byæ zbawionym
(uratowanym) od trzêsienia ziemi, które tak go przestraszy³o i sprawi³o, ¿e zacz¹³ myœleæ o swoim
¿yciu. On wiedzia³, ¿e jest grzesznikiem. Wiedzia³ tak¿e, ¿e potrzebuje zbawienia od kary, na któr¹
zas³u¿y³ swoim grzechem.
Pawe³ i Sylas odpowiedzieli mu: „Uwierz w Pana Jezusa a bêdziesz zbawiony”.
Jak¹ odpowiedŸ dali stró¿owi Pawe³ i Sylas na pytanie, co ma zrobiæ, aby by³ zbawiony?
Skreœl dwie z³e odpowiedzi.
Módl siê do Boga trzy razy dziennie.
Uwierz w Pana Jezusa.
Uczêszczaj do synagogi.
4
Pawe³ i Sylas wyjaœnili stró¿owi i jego rodzinie,
¿e Jezus umar³ na krzy¿u zamiast nich.
Wkrótce wszyscy chêtnie uwierzyli w Pana Jezusa. Stró¿
opatrzy³ chore miejsca po ch³oœcie na plecach Paw³a
i Sylasa. Zabra³ ich do swojego domu i nakarmi³ ich. Potem
wszyscy cz³onkowie rodziny stró¿a zostali ochrzczeni.
4

Te cztery rzeczy s¹ wspomniane w historii.
Wpisz brakuj¹ce litery obok w Krzy¿ówce.

1

2

3.
2.
3

1.

8

4.
Jak¿e szczêœliwa by³a ta noc dla tej rodziny - noc, któr¹ zapamiêtali na ca³e ¿ycie. Czy ty
uwierzy³eœ w Pana Jezusa? Czy ty jesteœ zbawiony?

Uwagi prowadz¹cego
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