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Lekcja 1: Przygody Paw³a - Dzielenie siê z innymi
Przeczytaj

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 18,1-11

Dz.Ap. 18,9 i 10

W poprzednim rozdziale Pawe³ przebywa³ w staro¿ytnym mieœcie - w Atenach. W dzisiejszym fragmencie do
przeczytania w swojej drugiej podró¿y misyjnej Pawe³ przyby³ do innego wielkiego miasta .

Zaznacz kratkê przy prawid³owej nazwie miasta.
Korynt

Aleksandria

Rzym

1

Kiedy tam przyby³, zaprzyjaŸni³ siê z pewnym ma³¿eñstwem i pomaga³ im w ich pracy.

Krzy¿ówka
Wype³niaj¹c tê krzy¿ówkê odkryjesz, kim byli ci przyjaciele i co robili.
1.

Stamt¹d pochodzi³ przyjaciel Paw³a.
Imiê przyjaciela Paw³a.
Imiê ¿ony przyjaciela Paw³a.
2.
Wytwarzali to zarówno Pawe³
jak i jego przyjaciele.
5. Miasto, które musieli opuœciæ
wszyscy ¯ydzi.
6. Z tego miasto przyby³o to ma³¿eñstwo.

4.

1.
2.
3.
4.

6.
5.

3.

6
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Co tydzieñ Pawe³ opowiada³ dobr¹ nowinê o Panu Jezusie.
Gdzie ka¿dego tygodnia szed³ Pawe³?
W jaki dzieñ tygodnia tam szed³?
Do kogo tam przemawia³?

i

4

Gdy tylko do Paw³a do³¹czyli przyjaciele-misjonarze, poœwiêci³ on ca³y czas, aby zwiastowaæ ¯ydom.
Uporz¹dkuj litery, aby odkryæ imiona tych przyjació³-misjonarzy.

SASLY

MYSEZTUTO

2

Pawe³ z radoœci¹ mówi³ innym na temat swojej wiary, ale,
co najsmutniejsze, tak jak i wczeœniej, ¯ydzi nie chcieli go
s³uchaæ. W koñcu powiedzia³ im, ¿e pójdzie do pogan (nie¯ydów). Mówi¹c to, opuœci³ synagogê i zacz¹³ zwiastowaæ
Ewangeliê w domu obok.
1

W ramce poni¿ej domu wpisz imiê jego w³aœciciela.
Kiedy Pawe³ zwiastowa³, uwierzy³ i sta³ siê chrzeœcijaninem prze³o¿ony synagogi.
PoprowadŸ liniê od rêki do imienia prze³o¿onego synagogi.
GALLION

KRYSPUS

JUSTUS

KLAUDIUSZ
1

Co zrobi³o wielu ludzi z Koryntu, gdy us³yszeli poselstwo Paw³a?
Wpisz „tak” we w³aœciwej kratce.
Oni ... wyœmiali Paw³a

uwierzyli

zostali ochrzczeni

znêcali siê nad nim

2

Pewnej nocy Pawe³ mia³ wizjê, przez któr¹ Bóg przemówi³ do niego.
Przeczytaj z³ote wiersze i podkreœl dwie rzeczy, które Bóg powiedzia³.
„Wróæ do Aten”.
„Ja jestem z tob¹”.

„Nie bój siê”.

„Nikt ciê nie zrani”.

„Bêdziesz cierpia³ ze wzglêdu na Mnie”.

2

Bóg powiedzia³ Paw³owi, ¿e w Koryncie jest wiele ludzi, którzy maj¹ uwierzyæ. Chcia³ zachêciæ Paw³a, aby
dalej zwiastowa³ Ewangeliê Koryntianom.

Zaznacz prawid³ow¹ odpowiedŸ, aby pokazaæ, jak d³ugo Pawe³ tam przebywa³.
1 rok i 4 miesi¹ce

q

2 lata i 3 miesi¹ce

q

1 rok i 6 miesiêcy

q

1

Wa¿ne jest, abyœmy innym mówili o naszej wierze w Pana Jezusa. Nazywamy to sk³adaniem
œwiadectwa. Jeœli uwierzy³eœ w Pana Jezusa i otrzyma³eœ odpuszczenie grzechów, to proœ Go,
aby pomóg³ ci mówiæ dobr¹ nowinê o Nim twoim przyjacio³om i rodzinie.
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Razem
20

Wydzia³ Starszego Wieku Szkolnego - Seria A11

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 2: Przygody Paw³a - Spisek na jego ¿ycie
Przeczytaj

Dz.Ap. 23,10-24
i 24,22-27

Z³oty wiersz:

Psalm 18,30

Czy dziwi³eœ siê kiedyœ: Dlaczego to zawsze zdarza siê mnie? Mo¿e zawsze jesteœ krytykowany
w szkole lub czêsto masz wypadki. Pawe³ mo¿e w³aœnie siê tak czu³, bo jego nieprzyjaciele ci¹gle go
przeœladowali. T³um ¯ydów schwyta³ go w œwi¹tyni w Jerozolimie. Gdyby nie szybka akcja ¿o³nierzy
rzymskich, by³by rozszarpany na kawa³ki! Rzymianie zabrali Paw³a do zamku lub twierdzy, aby
zapewniæ mu bezpieczeñstwo. Ale ¯ydzi byli zdecydowani, ¿e zrobi¹ wszystko, aby go zabiæ. Teraz
przeczytaj proponowane fragmenty do przeczytania, aby dowiedzieæ siê, co siê zdarzy³o.
Nastêpnej nocy Pan stan¹³ przy Pawle i zachêci³ go.
Poni¿ej wpisz, co powiedzia³ Paw³owi.
2

Pawe³ by³ teraz pewny, ¿e Bóg nad wszystkim panuje. Nastêpnego dnia grupa ¯ydów zdecydowa³a, ¿e zabij¹
Paw³a. Zakreœl dwie rzeczy, której nie bêd¹ robiæ, dopóki go nie zabij¹.
Jeœæ
Piæ
Spaæ

2

Czytaæ

Napisz na ostrzu no¿a, jak wielu ¯ydów
by³o w to zaanga¿owanych.
Ponad
ludzi
Podkreœl to zdanie, które opisuje ich spisek.
Zaatakuj¹ zamek, aby go zabiæ.
Dokonaj¹ niespodziewanego ataku, kiedy bêdzie prowadzony na przes³uchanie.
Dodadz¹ trucizny do jego jedzenia i picia.

1

1

Kto us³ysza³ o ich planach?
Wpisz swoj¹
odpowiedŸ w
ramce poni¿ej.
1
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Kiedy Pawe³ dowiedzia³ siê o tym, pos³a³ m³odzieñca do dowódcy i dlatego przeniesiono Paw³a w
inne miejsce dla jego bezpieczeñstwa.
Z czego sk³ada³a siê eskorta?

Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ:
Dwustu ¿o³nierzy.

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

Szeœædziesiêciu jeŸdŸców.

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

Trzystu oszczepników.

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

Osiemdziesiêciu piechurów. ..............
4

Wpisz obok tarczy imiê namiestnika, do którego
wys³ano Paw³a.
Piêæ dni póŸniej Pawe³ musia³ znowu siê broniæ.

1

Przeczytaj Dz.Ap. 24,22. Namiestnik chcia³ poczekaæ na kogoœ innego, zanim podejmie decyzjê.
Kto to by³?
Jaki by³ jego tytu³?
2
Pawe³ zosta³ wezwany na spotkanie z namiestnikiem i jego ¿on¹.
Odpowiedz TAK lub NIE obok poni¿szych stwierdzeñ wypowiedzianych w czasie ich dyskusji.
Pawe³ mówi³ o wierze w Chrystusa. .............
Mówi³ o s¹dzie.

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

Feliks uwierzy³ i zosta³ ochrzczony. .............

3

Jeszcze wiele razy dyskutowali o Ewangelii, a jednak Feliks nie upamiêta³ siê i nie uwierzy³. Pozostawi³ Paw³a
w wiêzieniu, bo chcia³ siê przypodobaæ ¯ydom. Po dwóch latach na jego miejsce przyby³ nowy namiestnik.

Wpisz w klucz imiê nowego namiestnika.
1
Poni¿ej wpisz z³oty wiersz.

2
Pawe³, chocia¿ nie wszystko rozumia³, wiedzia³, ¿e Bóg troszczy siê o niego i ¿e to, co obieca³
w swoim S³owie jest prawd¹.
Czy zaufa³eœ Panu Jezusowi, aby ciê zbawi³? Czy odczuwasz Jego pomoc i obecnoœæ ka¿dego dnia?
Zaufanie Panu Jezusowi jako Zbawicielowi i Przyjacielowi oznacza, ¿e bêdziesz w stanie poradziæ
sobie z trudnoœciami i problemami ¿yciowymi, i mo¿esz byæ pewien, ¿e On sprawuje nad wszystkim
w³adzê kiedy dzieje siê coœ z³ego.
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Lekcja 3: Przygody Paw³a - Przed królem
Dz.Ap. 25,13-22
i 26,13-32

Przeczytaj

Z³oty wiersz:

Dz.Ap. 26,22

W Dz.Ap. 25,13-22,
Namiestnik Festus powiedzia³ królowi Agryppie o uwiêzionym
Pawle. Agryppa zatem poprosi³, aby móg³ pos³uchaæ Paw³a.
W Dz.Ap. 26,13-32,
Pawe³ broni samego siebie przed królem Agrypp¹.
Czasami podczas wakacji mo¿esz odwiedziæ kilku ró¿nych
krewnych i wszyscy chc¹ wiedzieæ, jak ci idzie w szkole. Gdy
ju¿ trzeci lub czwarty raz o tym opowiadasz, mo¿e sobie
pomyœlisz: Ile razy jeszcze?. Pawe³ mo¿e czu³ podobnie, gdy
musia³ stawaæ na rozprawê przed ró¿nymi urzêdnikami, którzy
mieli go s¹dziæ. Jednak nie zwa¿a³ na to, poniewa¿ u¿ywa³
ka¿dej sposobnoœci, aby mówiæ im o Panu Jezusie.
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Odgadnij poni¿sze has³a a potem zakreœl je w rozsypance
(s¹ one wpisane we wszystkich kierunkach).
1. Namiestnik uwa¿a³ w 26,24, ¿e Pawe³ ............................
2. Imiê tego namiestnika . ................................
3. To oni pochwycili Paw³a w œwi¹tyni. (26,21)
...................
4. Stanowisko goœcia namiestnika (25,13) ........................
5. Miasto, gdzie Pawe³ mia³ przes³uchanie. (25,13)
................................
6. On zostawi³ Paw³a w wiêzieniu. (25,14) ..........................
7. Miasto, w którym oskar¿ono Paw³a. (25,15)
.........................
8. On musia³ cierpieæ. (26,23) .......................
9. U nich oskar¿ony mia³ zawsze prawo do obrony (25,16)
...............................
10. Imiê przyby³ego w goœci króla. .......................................
11. Modli³ siê, aby król uwierzy³ w Pana Jezusa? (26,29)
.............................
12. Towarzyszka króla. ..............................
12

Poni¿ej wpisz pozosta³e litery (od lewej do prawej), aby odkryæ, o czym Pawe³ mówi³ królowi
Agryppie.

......... / .............. / ............. / ............. / ...............

1
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Na podstawie z³otego wiersza odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ.
Bóg dopomóg³ Paw³owi z³o¿yæ œwiadectwo.
........................
Pawe³ sk³ada³ œwiadectwo tylko wa¿nym ludziom. ........................

2

Co powiedzia³ Festus, gdy us³ysza³ mówi¹cego Paw³a?

1

Krzy¿ówka
Aby odkryæ, co powiedzia³ Pawe³ królowi Agryppie,
uzupe³nij Uk³adankê, wstawiaj¹c ka¿d¹ literê we
w³aœciwe miejsce.
Np. litera „a” to (1,3) to znaczy 1 w prawo i 3 do góry.
A:
C:
E:
G:
I:
K:
L:
M:
O:
Ó:
P:
R:
S:
U:
W:
Y:
Z:
¯:

(1,3)
(1,6)
(3,1)(3,2)(3,5)(7,2)
(2,3)
(2,1)(2,2)(2,5)
(1,4)
(4,4)
(4,2)
(7,3)
(3,4)
(5,3)(6,3)
(2,4)(3,3)(4,1)(4,5)
(7,1)(7,5)
(5,4)
(1,1)(1,2)(1,5)
(3,6)(6,5)(4,3)(6,1)
(2,6)(5,1)(5,5)(8,1)(8,5)
(6,2)

6
5
4
3A
?
2
1
!
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4

Jaka jest twoja odpowiedŸ na to badaj¹ce pytanie: Czy ty wierzysz? Czy od³o¿ysz
odpowiadanie na to pytanie tak jak Feliks? (Dz.Ap. 24,25). A mo¿e tak jak Festus
z fragmentu do przeczytania, myœlisz, ¿e tylko g³upi ludzie mog¹ byæ wierz¹cymi. A mo¿e
tak jak król Agryppa, jesteœ prawie przekonany ale nigdy nie zaufa³eœ Panu Jezusowi.

Wszyscy ci ludzie mieli wspania³¹ mo¿liwoœæ, aby osi¹gn¹æ zbawienie
i odpuszczenie grzechów, ale przykro to powiedzieæ, nigdy nie przyszli do tego
punktu, aby przyj¹æ Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Uwa¿aj byœ nie
zrobi³ tego samego co oni i byœ nie zmarnowa³ swojej szansy. Lepiej b¹dŸ jak Pawe³,
który móg³ na swoje pytanie odpowiedzieæ:

„Wiem, komu zawierzy³em”
(2 Tymoteusza 1,12)
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Lekcja 4: Przygody Paw³a - Rozbicie okrêtu
Przeczytaj

Dz.Ap. 27,13-14.20,44
i 28,1-9

Z³oty wiersz:

Dz.Ap. 27,25

Jeœli naprawdê chcesz siê radowaæ z tego ekcytuj¹cego zakoñczenia przygód Paw³a, przeczytaj ca³e rozdzia³y 27 i 28.
Czy zdarzy³o ci siê, ¿e kiedy by³eœ w trudnej sytuacji, to czu³eœ niepokój i ba³eœ siê? Kiedy oddamy Panu
Jezusowi panowanie nad naszym ¿yciem tak jak to zrobi³ Pawe³, On nie zabierze wszystkich naszych
problemów, ale obieca³, ¿e pomo¿e przez nie przejœæ.

Burza rozpêta³a siê wokó³ nich po opuszczeniu
wyspy zwanej ...

1
Przeszukaj rozsypankê literow¹ i zacieniuj dwie rzeczy, których nie mogli zobaczyæ przez wiele dni.

WS Z E L S £ O Ñ C E K A N A D Z
I E J A O C A L E N I A Z A C Z Ê
£ A Z A GW I A Z D Y N I K A Æ

2

Teraz wypisz pozosta³e litery z rozsypanki, aby odkryæ, jak marynarze
czuli siê podczas sztormu.

1
Pawe³ zachêca³ ka¿dego na okrêcie mówi¹c o szczególnej obietnicy od Boga.
Na podstawie Dz.Ap. 27,24 napisz W£ASNYMI S£OWAMI, co Bóg mu powiedzia³.

2
Poni¿ej wpisz z³oty wiersz i ZAKREŒL S£OWO, które Pawe³ u¿y³, aby opisaæ jego mocn¹
wiarê, ¿e Bóg dotrzyma swojej obietnicy, aby ich zbawiæ (uratowaæ).

2
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Gdy Bóg przemówi³ do Paw³a, to on zachêca³ wszystkich na okrêcie, aby coœ zjedli (zobacz Dz.Ap.
27,33-44). Odpowiedz PRAWDA lub FA£SZ.
Pawe³ podziêkowa³ Bogu za chleb.
................
PóŸniej ludzie byli smutni i Ÿli.

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

Setnik chcia³ ocaliæ ¿ycie Paw³a.

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

Ka¿dy dosta³ siê szczêœliwie na brzeg.

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

4

Jak nazywa³a siê wyspa, przy której rozbi³ siê okrêt?
1
Mieszkañcy wyspy byli przyjaŸnie nastawieni i rozpalili
ognisko dla nich, poniewa¿ by³o zimno i deszczowo.
Narysuj to, co przyczepi³o siê do rêki Paw³a.
1
Co sta³o siê wtedy z Paw³em? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
Umar³.

Nic.

Jego rêka spuch³a.

By³ bardzo chory.

Wpisz pierwsze litery poni¿szych przedmiotów, aby dowiedzieæ siê, kto opiekowa³ siê Paw³em
na wyspie.

1

U
Skreœl z³e odpowiedzi, aby dowiedzieæ siê, co
wydarzy³o siê w domu tego cz³owieka.
Syn / Ojciec / ¯ona Publiusza by³ chory
i mia³ gor¹czkê / z³aman¹ nogê / ból g³owy,
wiêc Pawe³ krzykn¹³ / p³aka³ / modli³ siê
i w³o¿y³ na niego rêce i uzdrowi³ go.

1

1
Liczba dni

Wpisz na kalendarzu, ile dni
Pawe³ z nim przebywa³.
3

Po trzech miesi¹cach Pawe³ dalej podró¿owa³ do Rzymu, gdzie by³ trzymany jako wiêzieñ w swoim w³asnym
mieszkaniu lecz pozwolono mu przyjmowaæ goœci. Mo¿esz zobaczyæ czytaj¹c ostatnie wiersze Dziejów
Apostolskich, co on robi³. Tak, w³aœciwie do koñca swojego ¿ycia ci¹gle opowiada³ ludziom o swoim
Zbawicielu, Panu Jezusie. Pawe³ ponownie zaufa³ Panu w trudnych sytuacjach. Wiedzia³, ¿e Bóg nigdy go nie
opuœci. Jeœli tak jak Pawe³ zaufasz Panu Jezusowi, On odpuœci twoje grzechy, pomo¿e ci w ka¿dej sytuacji
twojego ¿ycia i nigdy ciê nie opuœci.
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