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Lekcja 1:

Oceny

Seria

Przygody Paw³a - Cierpienia dla Pana

Przeczytaj

Dz.Ap. 14,1-21

Z³oty wiersz

1 Piotra 4,16

Jeœli zrobimy coœ z³ego, oczekujemy, ¿e zostaniemy ukarani.
Pawe³ i jego przyjaciel, Barnaba, zwiastowali Dobr¹ Nowinê
o Panu Jezusie. Bóg powiedzia³ im, aby to zrobili, jednak
wielu ludzi ich przeœladowa³o. Byli przygotowani, aby to
zaakceptowaæ, wiedz¹c, ¿e w pos³uszeñstwie Bogu robi¹ to,
co jest w³aœciwe.
Poni¿ej wpisz z³oty wiersz.

2
Do jakiego budynku weszli po przybyciu do Ikonium?
1
Wielu ¯ydów i pogan uwierzy³o, gdy s³uchali Paw³a i Barnaby. Inni nie chcieli uwierzyæ i
wywo³ywali problemy.
Co zrobili Pawe³ i Barnaba, kiedy to siê zdarzy³o? Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ.
Strz¹sn¹wszy kurz ze swoich nóg, odeszli.

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

Wiele czasu spêdzili tam mówi¹c o Jezusie.

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

Uczynili wiele znaków i cudów.

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

W Ikonium pozostali przez krótki czas.

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

4
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Mieszkañcy Ikonium
podzielili siê.
Napisz na transparentach, za
kim byli mieszkañcy Ikonium.

2

Kiedy us³yszeli, ¿e zawi¹zano spisek, aby ich
zabiæ, odeszli stamt¹d.
Napisz na kamieniu, dok¹d poszli.
2
C

Krzy¿ówka
W rozwi¹zaniu krzy¿ówki pomo¿e ci fragment z
Dz.Ap. 14,8-13.
A. Jeden z mieszkañców Listry by³ chory na
................................ nóg..
B. On kaza³ choremu stan¹æ na nogi.
C. T³um zawo³a³: Bogowie w ...................
postaci zst¹pili do nas.
D. T³um nazwa³ Barnabê ........................ .

A

D
3

4
5
B

2

5
1

Gdy ju¿ skoñczy³eœ wype³nianie tej krzy¿ówki, wypisz litery
z ponumerowanych kratek, aby odkryæ, o Kim Pawe³ i
Barnaba zawsze mówili.

1

Mieszkañcy Listry byli przekonani, ¿e Pawe³ i Barnaba to bogowie i chcieli z³o¿yæ im ofiary. Pawe³
powiedzia³ im jasno, ¿e zarówno on jak i Barnaba s¹ tylko zwyk³ymi ludŸmi.
Pawe³ powiedzia³ im, komu maj¹ oddawaæ czeœæ? O Kim mówi³ Pawe³? Zobacz wiersz 15.
1
Niewierz¹cy ¯ydzi znowu przybyli z s¹siednich miast i podburzyli mieszkañców Listry przeciwko
Paw³owi. Jak wtedy go potraktowali?

1.
2

2.

Jeœli jesteœ chrzeœcijaninem, nie smuæ siê, kiedy inni ciê Ÿle traktuj¹. Pawe³ da³ dobry przyk³ad wszystkim,
którzy cierpi¹ z powodu swojej wiary w Pana Jezusa. Pomimo okrutnego potraktowania go przyszed³ z
powrotem do miasta i nastêpnego dnia kontynuowa³ swoj¹ podró¿ misyjn¹.
Jeœli twoi przyjaciele wyœmiewaj¹ siê z powodu tego, ¿e jesteœ wierz¹cym, tak jak z Paw³a i Barnaby, pamiêtaj,
¿e Pan Jezus jest twoim Przyjacielem. On jest zadowolony, gdy mówisz innym o Nim i doda ci si³y.
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Lekcja 2: Przygody Paw³a - Przyjaciel na ca³e ¿ycie
Przeczytaj

Dz.Ap. 16,1-3 i
2 Tymoteusza 1,1-5

Z³oty wiersz:

2 Tymoteusza 3,15

Odwiedzanie przyjació³ czy krewnych, których nie widzieliœmy
przez jakiœ czas, mo¿e byæ ekscytuj¹ce, szczególnie jeœli maj¹ ci
coœ nowego do przekazania lub pokazania. W tej lekcji Pawe³
ponownie spotyka m³odego cz³owieka, który sta³ siê jednym z jego
najlepszych przyjació³.
Pierwsza litera nazw poszczególnych obrazków da ci jego imiê.

Y

E
2

Uwierzy³ w Pana Jezusa prawdopodobnie wtedy, gdy Pawe³ pierwszy raz odwiedzi³ jego rodzinne miasto.
Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ nazwê tego miasta. ISATLR

1

Poni¿ej wpisz z³oty wiersz, aby odkryæ, co Tymoteusz zna³ od dzieciñstwa.

2
Zarówno jego mama jak i babcia by³y wierz¹ce i mo¿emy byæ pewni, ¿e to w³aœnie one naucza³y go
Pisma Œwiêtego. Jak mia³y one na imiê? (Zobacz 2 Tymoteusza 1).

2
Wspania³¹ rzecz¹ jest uczyæ siê o Panu Jezusie, gdy jesteœmy jeszcze m³odzi. Dobrze jest czytaæ o
Nim w swojej Biblii i s³uchaæ uwa¿nie, kiedy inni o Nim mówi¹. Przede wszystkim zrób to, co
Tymoteusz - zaufaj Mu jako swojemu Zbawicielowi.
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U¿ywaj¹c poni¿szych hase³ i fragmentu do przeczytania rozwi¹¿ krzy¿ówkê.
1. Imiê babki Tymoteusza ( 2 Tym. 1).

KRZY¯ÓWKA

2. Imiê jego matki (2 Tym. 1).

1

3. Pawe³ nazywa go umi³owanym
2

................................. (2 Tym. 1)

I

4. Pawe³ pamiêta³ o Tymoteuszu w swoich

3

.................................. (2 Tym. 1).
4

5. Ojciec Tymoteusza to ..................

L
S
T

( Dz. Ap. 16).

5

R

6. Mia³ to zarówno Tymoteusz, jego
6

matka i babka (2 Tymoteusza 1).

6

A

Kiedy Pawe³ przyby³ w ten rejon, dowiedzia³ siê od innych wierz¹cych o tym ¿e Tymoteusz wzrasta
jako chrzeœcijanin. Mówili o nim bardzo pozytywnie i to zachêci³o Paw³a, aby zaprosiæ Tymoteusza,
by towarzyszy³ mu w jego podró¿y.
Sk¹d pochodzili ci wierz¹cy? Zaznacz w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Ikonium i Derbe

q

Derbe i Listra
Antiochia

G

A

L
Perge

Uzupe³nij nazwy miejsc
zaznaczonych na mapie.

A

C

J

q

Listra i Ikonium

q

1

A
I

L
PA

MF

D
IL

IA

Salamina

3
Pafos

Odpowiedz TAK lub NIE przy poni¿szych zdaniach:
Ojcem Tymoteusza by³ ¯yd.

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

Tymoteusz mieszka³ w Ikonium.

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

Tymoteusz sta³ siê przyjacielem Paw³a.

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

3

Tymoteusz jako m³ody wierz¹cy wzrasta³, aby byæ u¿ytecznym pomocnikiem Paw³a. To znaczy, ¿e uczy³ siê
coraz wiêcej o Panu Jezusie i przez to stawa³ siê coraz mocniejszym chrzeœcijaninem. Jeœli jesteœmy
chrzeœcijanami, czy wzrastamy i stajemy siê mocniejsi? Byæ mo¿e twój wzrost duchowy jest nik³y. Czy ¿yjesz
w taki sposób, ¿e ludzie dobrze o tobie mówi¹?
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Lekcja 3: Przygody Paw³a - Pawe³ w wiêzieniu
Przeczytaj

Dz.Ap. 16,16-34

Dz.Ap. 16,31

Z³oty wiersz:

Dobra Nowina rozprzestrzenia³a siê szybko i dotar³a do wa¿nego miasta - do
Filippi. Tutaj Pawe³ i Sylas spotkali m³od¹ niewolnicê, która pracowa³a dla swoich
panów jako wró¿ka. Dziewczyna ta krzycza³a za nimi.
Wpisz w dymek, co ona krzycza³a.

1

Co Pawe³ powiedzia³
do ducha parê dni
póŸniej?
1
Kiedy Pawe³ to powiedzia³, z³y duch natychmiast j¹ opuœci³. Nie mog³a wiêcej ju¿ wró¿yæ.
U³ó¿ te wydarzenia we w³aœciwej kolejnoœci w której siê wydarzy³y numeruj¹c kratki od 1 do 4.
Pawe³ i Sylas zostali wrzuceni do wiêzienia.
W³aœciciele m³odej niewolnicy zdali sobie sprawê, ¿e nie przyniesie im ju¿ wiêcej pieniêdzy.
Urzêdnicy przykazali, aby ich wych³ostaæ.
Pawe³ i Sylas zostali zawleczeni na rynek, gdzie zarzucono im spowodowanie
problemów.

4

Uzupe³nij brakuj¹ce litery (a, ¹, e, i, o, u, y), aby dowiedzieæ siê, co stró¿ wiêzienny zrobi³ z Paw³em i Sylasem.

Wtr _ c _ ³
_

_ ch
n_g_

d_

w _ wn_ trzn _ g _

_ ch

z_k_³

w

l _ ch _,

d _ b _.
2

Narysuj wskazówki na zegarze, aby
pokazaæ, o której godzinie Pawe³ i
Sylas siê modlili.
1
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Co jeszcze robili w wiêzieniu? Zaznacz kratkê przy poprawnej odpowiedzi.

q
q

Spali.
Jêczeli z bólu.

Pocieszali siebie nawzajem.
Œpiewali hymny na chwa³ê Bogu.

q
q

1

Co siê potem zdarzy³o? Zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Tornado
Burza
Trzêsienie ziemi

1

Stró¿ wiêzienny chcia³ siê zabiæ, poniewa¿ myœla³, ¿e wiêŸniowie uciekli.
Co Pawe³ zawo³a³ do niego? Uporz¹dkuj litery, aby to odkryæ.
_ _ _
I N E
_ _
OB

_ _ _ _ _ _ _
YC ÑZ BOI
_ _ _ _ _ _ _ _
S T Œ J EMYE

_ _
S E
_ _
UT

_ _ _ _ _ _ _ _
C N I £ E ZOG
_ _ _ _ _ _ _
CZYW SYS
2

Co zrobi³ stró¿ wiêzienny, gdy to us³ysza³? Odpowiedz na podstawie wiersza 29 W£ASNYMI S£OWAMI.

2
Dokoñcz ka¿d¹ literê, aby odkryæ, o co zapyta³ stró¿ wiêzienny.

Co mam czyniæ, abym by³ zbawiony?

2

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz, aby odkryæ, co Pawe³ i Sylas odpowiedzieli.

2
Tej nocy stró¿ wiêzienny i jego rodzina uwierzyli w Pana Jezusa i stali siê chrzeœcijanami.
Co oni zrobili takiego, co wskazuje na to, ¿e ich ¿ycie siê zmieni³o?
1
Co to by³a za noc dla tego stró¿a! Nigdy nie móg³ zapomnieæ, jak zosta³ zbawiony noc¹ podczas trzêsienia ziemi.

A czy ty jesteœ zbawiony? Jeœli tak, rozumiesz, co odczuwa³ stró¿ tej nocy.
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Lekcja 4: Przygody Paw³a - Ateny
Przeczytaj

Dz.Ap. 17,10-34

Dz.Ap. 17,30

Z³oty wiersz:

W dzisiejszych czasach ludzie podró¿uj¹ szybko
Tesalonika
i ³atwo. Podró¿uj¹ w interesach, na wakacje
lub by odwiedziæ przyjació³. My widzimy B
Paw³a i jego towarzyszy podró¿uj¹cych do
innych europejskich miast, aby zwiastowaæ Dobr¹
Nowinê o Jezusie. Po opuszczeniu Filippi
MACEDONIA
odwiedzili kilka miast, miêdzy innymi

Tesalonikê.
Przeczytaj wiersz 10 i wpisz na mapie
nastêpne miasto, do którego dotarli.

Filippi

Troada
A Z J A

Morze Egejskie
Efez

Ateny

1

1.

2.

Wpisz obok w „otwart¹ Bibliê” dwie
rzeczy, które ludzie z tego miasta zrobili,
kiedy s³yszeli Paw³a zwiastuj¹cego
w synagodze. Jest to dobry przyk³ad dla
nas wszystkich.
2
Wielu uwierzy³o, jednak, co by³o smutne, Pawe³ musia³ opuœciæ ich, poniewa¿ sprawiaj¹cy problemy
¯ydzi z Tesaloniki przyszli i podburzyli mieszkañców przeciwko niemu.
Wpisz poni¿ej pierwsze litery nazw przedmiotów , aby odkryæ, gdzie nastêpnie uda³ siê Pawe³.

Y

1

Gdy Pawe³ czeka³ na Tymoteusza i Sylasa, spacerowa³ po mieœcie.
Jaka by³a reakcja Paw³a, gdy widzia³ tak wiele ba³wanów?
1
Uzupe³nij brakuj¹ce s³owa w poni¿szym fragmencie.
Pawe³ nie móg³ zatrzymaæ Ewangelii o Panu Jezusie dla siebie. Zacz¹³ siê wiêc dzieliæ
z __________ w synagodze i z ka¿dym, kto znalaz³ siê na _________. Wtedy grupa filozofów
(myœlicieli czy nauczycieli) spiera³a siê z nim, poniewa¿ zwiastowa³ im Dobr¹ Nowinê
o ______________ i _____________________.

6
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Nauczyciele ci zaprowadzili Paw³a na miejsce zwane Areopagiem lub Marsowym Wzgórzem, gdzie
dyskutowano na wszelkie tematy. Chcieli oni us³yszeæ wiêcej z tego nowego nauczania.
Pawe³ zacz¹³ swoje zwiastowanie od wspomnienia o³tarza, który widzia³ w Atenach.

Komu poœwiêcony by³ ten o³tarz?
(Wiersz 23) Potem Pawe³ zacz¹³ wyjaœniaæ,
kim jest Bóg.

1
Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ przy nastêpuj¹cych zdaniach:
Bóg stworzy³ œwiat i wszystko co na nim jest.

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

Bóg mieszka w œwi¹tyni uczynionej rêkami.

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

Bóg jest podobny do z³ota, srebra lub kamieni.

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

Bóg bêdzie pewnego dnia s¹dzi³ œwiat.

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

4

Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

1
Kogo wybra³ Bóg, aby s¹dzi³ œwiat? Zobacz wiersz 31 i zakreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.

Aleksander Wielki

Cezar

Pan Jezus Chrystus

1

Wpisz poni¿ej pierwsze dwie reakcje, jakie wywo³a³o zwiastowanie Paw³a o zmartwychwstaniu.

1.
2.

2

By³a te¿ trzecia reakcja: paru ludzi uwierzy³o i sta³o siê chrzeœcijanami. A jaka jest twoja reakcja?
Pamiêtajmy, ¿e jeœli uwierzysz w ¿ywego Pana Jezusa, nigdy nie spotkasz Go jako swojego Sêdziego.
Bóg chce, abyœ teraz by³ pos³uszny Jego przykazaniu i upamiêta³ siê. Jeœli to uczynisz, bêdziesz
zbawiony od kary, na któr¹ zas³u¿y³eœ swoimi grzechami.
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