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Przygody Paw³a – „Przeœladowca”
Dz.Ap. 9,1-19

Z³oty wiersz

2 Koryntian 5,17

Czy by³eœ kiedyœ napastowany w szkole? Co s¹dzisz o takich chuliganach? Nigdy byœ
nie oczekiwa³, ¿e Bóg mo¿e u¿yæ kogoœ w tym rodzaju w swojej s³u¿bie. Zadziwiaj¹ce
mo¿e siê wydawaæ to, ¿e Bóg u¿y³ tak¹ osobê, aby opowiadaæ ludziom o Panu
Jezusie. To siê mog³o staæ tylko przez ca³kowit¹ zmianê ¿ycia tego cz³owieka!

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

2
Tym cz³owiekiem by³ m³ody ¯yd o imieniu Saul. (PóŸniej jego imiê zosta³o zmienione na Pawe³). Mocno
wierzy³, ¿e podoba siê Bogu napastuj¹c (przeœladuj¹c) naœladowców Pana Jezusa. Przywódcy ¿ydowscy dali
mu upowa¿nienie, aby móg³ ich aresztowaæ i wiêziæ.

Napisz na drogowskazie nazwê
miasta, do którego szed³ Pawe³ i napisz
poni¿ej, dlaczego tam szed³.
....................................................................................................................................................

2

Kiedy Saul by³ blisko celu swej podró¿y, coœ siê wydarzy³o.
Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ obok ka¿dego z poni¿szych zdañ.
Saul odwróci³ siê.
....................
Saul zobaczy³ œwiat³oœæ z nieba œwiec¹c¹ dooko³a niego. ....................
Saul upad³ na ziemiê i us³ysza³ g³os.
....................
Saul zemdla³.
....................

4

Dokoñcz s³owo, którego u¿y³ Pan Jezus, aby opisaæ sposób, w jaki Saul go traktowa³.

PRZE

1

S A9/1

Saul myœla³, ¿e Pan Jezus by³ tylko zwyczajnym cz³owiekiem, który umar³. Teraz zda³ sobie sprawê, ¿e On ¿yje.
To przekona³o Saula, ¿e Jezus by³ naprawdê Synem Bo¿ym.
Kiedy Saul sta³ siê niewidomy, jego towarzysze podró¿y zaprowadzili go za rêkê do Damaszku.
Jak d³ugo Saul by³ niewidomy? Po³¹cz lini¹ koniec palca z ramk¹ zawieraj¹c¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ.

3 tygodnie
3 godziny
1

3 dni
Jak nazywa³ siê uczeñ, do którego przemówi³ Pan Jezus w widzeniu dotycz¹cym Saula?
Dokoñcz litery, aby odkryæ jego imiê.

1

Wst_ñ / _ / _dŸ / n_ / _l_c_ / Pr_st_, / _ /
z_p_t_j / w / d_m_ / J_d_ / _ / S_ _l_ / z /
T_rs_; / _t_ / w³_œn_ _ / s_ _ / m_dl_.

SPECJALNE

ZADANIE

Pan mia³ szczególne zadanie do wykonania dla tego cz³owieka.
Wpisz brakuj¹ce litery (a, ¹, e, ê, i, o, u, y), aby odkryæ, co to by³o.

2

Uporz¹dkuj litery, aby dowiedzieæ siê, co Saul robi³, kiedy przyszed³ Ananiasz.
£IDOML IÊS _ _ _ _ _ _ _ _ _.

1

Napisz W£ASNYMI S£OWAMI, dlaczego Ananiasz z pocz¹tku nie chcia³ iœæ do Saula.

2

Bóg zmieni³ ¿ycie Saula i pos³a³ go ze szczególn¹ misj¹.
Na podstawie wiersza 15 wpisz poni¿ej, do kogo Saul mia³ pójœæ.

1.

2.

3.

Zakreœl s³owo, którym Ananiasz pos³u¿y³ siê, witaj¹c Saula.
Przyjacielu
Wrogu
Bracie

3
1

Skoro Bóg móg³ uczyniæ nowego cz³owieka z takiej osoby jak Saul,
mo¿e uczyniæ to samo dla ciebie.
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Lekcja 2: Przygody Paw³a – Problemy
Przeczytaj

Z³oty wiersz:

Dz.Ap. 9,19-30

Rzymian 1,16

Czy s³ysza³eœ kiedyœ powiedzenie: „Lampart nie mo¿e zmieniæ swoich cêtków”? Okreœlamy w ten
sposób kogoœ, kto nie jest w stanie zmieniæ swojego sposobu ¿ycia. Wszyscy myœleli, ¿e taki w³aœnie
by³ Saul, ale Bóg go zmieni³. Teraz Saul chcia³ wszystkim opowiadaæ o Panu Jezusie.
Gdzie za czasów Saula ¯ydzi oddawali czeœæ Bogu? Podkreœl prawid³ow¹ odpowiedŸ.
ZBORY
SYNAGOGI
PA£ACE

1

Co Saul zwiastowa³ wszystkim ludziom? Uporz¹dkuj litery, aby to odkryæ.
_ _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _.
SUZEJ / TSJE / MEYSN / ¯YOBM

1

Ludzie, którzy go s³uchali, byli bardzo zdziwieni.
Wpisz w dymek pierwsz¹ rzecz, któr¹ powiedzieli.

2
Saul zwiastowa³ tak dobrze, ¿e nikt nie by³ w stanie z nim dyskutowaæ. Wielu ¯ydów tak go
nienawidzi³o, ¿e u³o¿yli tajny plan.
Odkoduj wiadomoœæ, aby poznaæ ten plan, zamieniaŒciœle
j¹c ka¿d¹ liter¹ w nastêpn¹ literê alfabetu, np. a
tajne
stanie siê b, b stanie siê c, c stanie siê d, y stanie siê z,
_ ê_ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _
z stanie siê a, itd.

Aêcyhd³w/rspydfkh/
_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ /_ ¿ /
apz³/³hzrsz/z¿/
_ _ / _ _ _ _ _ _ _ _.
fn/yzahid³w.
3
Dzieñ i noc wypatrywali ¯ydzi Saula
opuszczaj¹cego miasto przez bramê.
Dokoñcz ilustracjê, aby pokazaæ, jak Saul
uciek³ z miasta.

2

S A9/2

Gdzie poszed³ Saul po swojej ucieczce?
Wpisz swoj¹ odpowiedŸ na znaku obok.

Witamy w
................................
1

Czy radoœnie przywitano tam Saula? Odpowiedz TAK lub NIE obok poni¿szych zdañ.
Uczniowie byli bardzo szczêœliwi, widz¹c go.
______
Uczniowie siê go bali.
______
Uczniowie nie uwierzyli, ¿e Saul by³ naœladowc¹ Jezusa. ______

3

Kto okaza³ przyjaŸñ Saulowi i zaprowadzi³ go do aposto³ów?
Jego imiê jest ukryte wokól nakrycia g³owy.
1
Wpisz poni¿ej wiersz, który mówi nam, co powiedzia³ o Saulu, co z kolei sprawi³o, ¿e uczniowie
zmienili swoje nastawienie.

2
Wkrótce Saul napotka³ wiêcej problemów. Co to by³o? Zobacz wiersz 29.
1
Gdzie wierz¹cy przyjaciele pos³ali Saula, aby uchroniæ go od niebezpieczeñstwa. Wpisz pierwsze
litery ka¿dego przedmiotu, aby to odkryæ.

1
Pomimo tego, ¿e Saul mia³ wiele problemów i ludzie próbowali go zabiæ, to nigdy nie wstydzi³ siê
Pana Jezusa. Wpisz poni¿ej z³oty wiersz. Pawe³ wierzy³ w to i zwiastowa³ to wszêdzie, gdzie szed³.

2
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Lekcja 3: Przygody Paw³a – „Kaznodzieja”
Przeczytaj

Dz.Ap. 13,12

Z³oty wiersz:

Dz,Ap. 13,1-12

Parê lat póŸniej Saul i Barnaba znów razem przebywali w Antiochii - w wielkim mieœcie oddalonym o wiele
kilometrów od Jerozolimy. Uwierzy³o tam w Pana Jezusa wielu ludzi i po raz pierwszy zostali oni nazwani
chrzeœcijanami.

Chrzeœcijanin to taki cz³owiek, który zaufa³ Panu
Jezusowi jako Zbawicielowi i naœladuje Go.
Korzystaj¹c z fragmentu do
przeczytania uzupe³nij imiona
proroków i nauczycieli ze zboru
w Antiochii.

M
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S

C H

R

Z E
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I

J
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I

E

3
Co ci mê¿owie zrobili, kiedy przemówi³ do nich Bóg, Duch Œwiêty?
Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ:
Uwielbiali Boga.

.................

Rozmawiali ze sob¹.

.................

Poœcili (nic nie jedli).

.................

3

Wpisz poni¿ej, co Duch Œwiêty im powiedzia³.

2
Tars

Wkrótce mê¿owie, których Bóg wybra³,
byli w ³odzi w drodze na wyspê Cypr.
W³aœnie na tej wyspie urodzi³ siê
Barnaba.

Antiochia

Pafos

Cy

pr

Salamina

S A9/3

Odkryj, co Saul i Barnaba robili,
kiedy przybyli do Salaminy,
rozwi¹zuj¹c uk³adankê s³own¹.

B2

A2

A
B
C

C1

1

2

w

S³owo

synagogach

zwiastowali

Bo¿e

¿ydowskich

A1

B1

C2

2

Korzystaj¹c ze s³ów z fragmentu do
przeczytania, rozwi¹¿ krzy¿ówkê

6
2

1.
3.
4.
7.
2.
5.
6.

Poziomo:
Towarzysz Saula w zwiastowaniu.
Wyspa, do której dostali siê w wierszu 4.
Tam spotkali czarnoksiê¿nika Bar Jezusa.
Od niej chcia³ odwróciæ prokonsula Elymas.
Pionowo:
Pomocnik Saula i Barnaby.
Prokonsul _ _ _ _ _ _ _ _ Pawe³.
Imiê cz³owieka, który wyst¹pi³ przeciwko
Saulowi i Barnabie.

5

4

3

1

7

Saul powiedzia³, ¿e Elymasowi coœ siê stanie z powodu
jego oszustw i przewrotnoœci. Co to mia³o byæ ? (Wiersz
11).

7

1
Przeczytaj wiersze 11 i 12 i opisz, co siê nastêpnie wydarzy³o:

2

Sergiusz Pawe³

Elymas

Wkrótce Saul i Barnaba zakoñczyli swój pobyt na Cyprze. Bo¿e poselstwo Dobrej Nowiny s³ysza³o
wielu ludzi. Niektórzy, jak Elymas, odrzucili j¹, podczas gdy inni, jak Sergiusz Pawe³, uwierzyli jej
(zobacz z³oty wiersz) i stali siê chrzeœcijanami.

Jaki jest twój osobisty odzew na Dobr¹ Nowinê?
Uwagi prowadz¹cego
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Lekcja 4: Przygody Paw³a – „Podzielone miasto”
Przeczytaj

SEN

SAC

JA!!!

us
Jez
!
¿yje

Dz.Ap. 13,49

Z³oty wiersz:

Dz.Ap. 13,13-16
i 42-52

Dlaczego doroœli poœwiêcaj¹ tak du¿o czasu na czytanie gazet, patrzenie lub s³uchanie
wiadomoœci? Dlatego, ¿e chc¹ znaæ najwa¿niejsze rzeczy, które dziej¹ siê w œwiecie.
Gazety i telewizja to dwa sposoby, przez które wiadomoœci rozchodz¹ siê tak szybko.
Saul, który od teraz nazywany bêdzie Paw³em (zobacz Dz.Ap. 13,9) i Barnaba mieli
naprawdê ekscytuj¹ce nowiny do przekazania. Nazywamy je Ewangeli¹ (Dobr¹ Nowin¹
o Panu Jezusie.

Wieœci

Wiadomoœci z pierwszej rêki

_ w_ _ rz
w P_n_
J_ z_ s_
a b_dz _ _sz zb _w_ _ny .

Jeœli oni pisaliby artyku³ do gazety,
jaki by³by jego tytu³? Wstaw
brakuj¹ce litery (a, e, ê i, o, lub u),
aby siê tego dowiedzieæ.

1

Gdzie Pawe³ zwiastowa³? Zaznacz ramkê wokó³ poprawnej odpowiedzi.
SYNAGOGA ULICA
KOŒCIÓ£

1

Odpowiedz PRAWA lub FA³SZ:
Kiedy spotkanie zosta³o zakoñczone, to s³uchacze
krzyczeli na nich z gniewu.
zaprosili ich, aby przemawiali w nastêpny sabat.
poprosili ich, aby opuœcili miasto.

3

................
................
................

Wielu ¯ydów by³o tak zainteresowanych tym co s³yszeli, ¿e poszli za Paw³em i Barnab¹.
Uporz¹dkuj litery w s³owach zamieszczonych w dymku, aby dowiedzieæ siê, do czego nak³aniali
ich Pawe³ i Barnaba.
ceTwraji / w / cs³ea/ oB¿je
2

________ / _ /_____ /_____.
Ci ¯ydzi byli bardzo zainteresowani tym, co zwiastowa³ Pawe³. Teraz zachêca³ ich, aby ca³kowicie
przyjêli poselstwo o Panu Jezusie.
Kto przyszed³ w nastêpny sabat, aby s³uchaæ Paw³a i Barnabê zwiastuj¹cych S³owo Bo¿e .
Nikt

q

Paru ludzi

q

Prawie ka¿dy

q
1

S A9/4

Co poczuli ¯ydzi, kiedy zobaczyli t³umy ludzi, których wiêkszoœæ stanowili poganie
(nie ¯ydzi). Przekreœl z³¹ odpowiedŸ.
1

Zadowolenie i szczêœcie / Zawiœæ i zazdroœæ
Pawe³ i Barnaba byli pewni, ¿e Bo¿a Dobra Nowina jest dla ka¿dego.
Jak zareagowali poganie, kiedy us³yszeli, ¿e Bóg chce, aby ka¿dy by³ zbawiony?

1.
2.

2

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz, aby odkryæ, co zdarzy³o siê, kiedy Pawe³ i Barnaba zwiastowali
Dobr¹ Nowinê o Panu Jezusie.

2
Jak to czêsto siê zdarza, ludzie w tym mieœcie byli podzieleni w swojej reakcji na Ewangeliê. Czy to nie smutne,
¿e niewierz¹cy ¯ydzi próbowali tak jak Elymas z poprzedniej lekcji, powstrzymaæ innych od uwierzenia.
Przeczytaj wiersz 50 i napisz W£ASNYMI S£OWAMI trzy rzeczy, które ¯ydzi zrobili.

1.
2.
3

3.
Co Pawe³ i Barnaba zrobili? Podkreœl prawid³ow¹ odpowiedŸ.
Otrz¹snêli rêce

Rzucali w ¯ydów kamieniami

Gdzie oni poszli?
Swoj¹ odpowiedŸ wpisz na
drogowskazie.

Czym byli nape³nieni uczniowie?
1. ____________________

Strz¹snêli kurz ze swoich nóg

:

1

1

2. ____________________

2

Chocia¿ uczniowie (wierz¹cy) mieszkali w mieœcie, gdzie wielu ludzi by³o przeciwko nim, wiedzieli,
¿e Bóg by³ z nimi.

Uwagi prowadz¹cego
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