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Lekcja 1: Aposto³ Pawe³ – Jego
nawrócenie

Dz.Ap. 9,1-30

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania

Z³oty wiersz

1 Tymoteusza 1,12-16

2 Koryntian 5,17

Zbór w Jerozolimie wkrótce zacz¹³ mieæ problemy. Szczepan, jeden z g³ównych prowadz¹cych zbór,
zosta³ ukamienowany. Dzieje Apostolskie 8,1 przedstawiaj¹ nam cz³owieka imieniem Saul, który by³
obecny przy ukamienowaniu i zgadza³ siê z nim.
Przeczytaj Dz.Ap. 8,3 i wpisz poni¿ej W£ASNYMI S£OWAMI, co Saul zacz¹³ robiæ.

2
Które z wierszy z fragmentu do przeczytania potwierdzaj¹,
¿e Saul nadal przeœladowa³ chrzeœcijan?
Rozwi¹¿ krzy¿ówkê, aby odkryæ, co zdarzy³o siê na
drodze do Damaszku.

Wiersze

1

14

Krzy¿ówka

15

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

Jego g³os us³ysza³ Saul w pobli¿u Damaszku.
Saul otrzyma³ je od arcykap³anów.
Imiê ucznia, który przyszed³ do Saula.
8
W nim Saul uciek³ z Damaszku.
Nazwa ulicy w Damaszku.
Saul zobaczy³ j¹ zbli¿aj¹c siê do Damaszku.
3
Przez tyle dni Saul by³ niewidomy.

13
9

11

2

4

Pionowo:
8. Ananiasz tak nazwa³ Saula.
5
9. Saul modli³ siê w jego domu.
10. Prowadzono za ni¹ niewidomego Saula.
11. Po kilku dniach Saul zacz¹³ to robiæ w synagogach.
12. Rodzinne miasto Saula.
13. ¯ydzi uknuli na ¿ycie Saula _ _ _ _ _ _.
14. Saul upad³ na ni¹.
15. Z oczu Saula opad³y jakby _ _ _ _ _.

1

10

12

6

7

8
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Spotkanie Saula z Panem Jezusem by³o bardzo dramatyczne i oznacza³o ca³kowity zwrot
w jego ¿yciu. PóŸniej napisa³ s³owa z³otego wiersza.
Wpisz je poni¿ej.

2
W Dz.Ap. 13,9 odkrywamy, ¿e Saul by³ nazywany równie¿ Paw³em. Pawe³ to jego rzymskie lub
³aciñskie imiê i znaczy ono „ma³y”.
W Dz.Ap. 22,3-21 Pawe³ opowiedzia³
swoj¹ historiê ¿ycia wrogiemu t³umowi
z Jerozolimy. Powiedzia³, ¿e zada³
Panu Jezusowi dwa pytania.
Pierwsze jest zapisane w Dz.Ap. 22,8.
Drugie znajdziesz w Dz.Ap. 22,10.
Jak¹ odpowiedŸ da³ Pan Jezus na drugie pytanie Saula?

1

1
W taki sposób „przeœladowca” sta³ siê „kaznodziej¹”!
Ale Pawe³ nie móg³ cofn¹æ tego, co zrobi³ przed swoim nawróceniem. Przecie¿ spowodowa³ tak wiele
cierpieñ wielu wierz¹cym.
W którym wierszu w czêœci podanej do przeczytania (Dz.Ap. 9,10-16)
Wiersz
Pan zapewnia, ¿e Pawe³ równie¿ bêdzie cierpieæ dla imienia Chrystusa?

1

Pierwszymi miejscami, gdzie Pawe³ zwiastowa³ Ewangeliê, by³y synagogi w Damaszku, gdzie
wczeœniej mia³ zamiar wiêziæ wierz¹cych w Pana Jezusa!
Co zwiastowa³ w tych synagogach?
1
Wstaw PRAWDA lub FA£SZ przy poni¿szych zdaniach:
Uczniowie z Jerozolimy przestraszyli siê Paw³a, gdy tam powróci³.
Piotr przyprowadzi³ Paw³a do wierz¹cych i wyjaœni³, co siê wydarzy³o.
Pawe³ uciek³ do Galilei, kiedy jego ¿ycie by³o zagro¿one..

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

Wiele lekcji mo¿emy nauczyæ siê z tego studium. Na przyk³ad
mo¿emy zobaczyæ, jak wielkie zmiany zachodz¹ w ¿yciu, kiedy
ktoœ staje siê chrzeœcijaninem. Mo¿emy równie¿ zobaczyæ, ¿e
chrzeœcijañskie ¿ycie nie jest „us³ane ró¿ami”, ale Pan jest
zawsze z nami, aby pomagaæ nam w naszych trudnoœciach.
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Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:
Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Z³oty wiersz

Rzymian 1,15 i 16
Perge

PA
Szczepan zosta³ ukaAtalia
M
FI
mienowany za wiarê w
LI
A
Pana Jezusa. Zbór w
Jerozolimie by³ przeœladowany. Niektórzy z
wierz¹cych uciekli ratuj¹c ¿ycie lecz zanieœli
poselstwo Ewangeli
Salamina
wszêdzie, gdzie docie2
rali. Do których trzech
Pafos
miejsc ponumerowanych na mapie 1, 2, 3)
dotar³a Dobra Nowina na pocz¹tku fragmentu do przeczytania ?

1. F

2. C

Dz.Ap. 11,19-26
13,1-12
Dz.Ap. 13,12

N

.Tars

.
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Jeruzalem

Lekcja 2: Aposto³ Pawe³ –
Jego podró¿e

1

3. A

3

W jaki sposób mieszkañcy Antiochii zareagowali na zwiastowanie Ewangelii?
1
Rezultat nie zale¿a³ od mocy czy œwiêtoœci uczniów, ale to rêka Pana by³a z nimi (w. 21) i Bo¿a ³aska
(w. 23). Bóg b³ogos³awi³ ich s³u¿bê.
Barnaba by³ jednym z wiod¹cych braci w zborze w Jerozolimie. Teraz zosta³ pos³any do Antiochii.
Jak poczu³ siê Barnaba, gdy przyby³ do Antiochii
i zobaczy³ tych wszystkich nowych wierz¹cych?

1

Do czego zachêca³ ich wszystkich?
1
Nawrócenie to nie jest koniec - to jest pocz¹tek nowego ¿ycia w Chrystusie!
Jakim cz³owiekiem by³ Barnaba?
2
Po co Barnaba poszed³ do Tarsu?
1
Jak d³ugo Saul i Barnaba przebywali
w zborze w Antiochii?

1
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Co Pawe³ i Barnaba robili w Antiochii?
1
Zbór w Antiochii by³ pierwszym pogañskim (nie ¿ydowskim) zborem i w³aœnie ci wierz¹cy po raz
pierwszy zostali nazwani chrzeœcijanami. Niestety, s³owo „chrzeœcijanin” straci³o trochê ze swego
znaczenia, poniewa¿ dzisiaj nie okreœla ono tylko prawdziwych naœladowców Chrystusa.
Kiedy up³yn¹³ roczny pobyt w Antiochii Pawe³ razem z Barnab¹ i Janem Markiem wyruszyli, aby
zanieœæ poselstwo o Panu Jezusie na nowe tereny.
Przeczytaj Dzieje Apostolskie 13,1-12 i odpowiedz na nastêpuj¹ce pytania:
Sk¹d oni odp³ynêli?

1

Do jakiego portu
przyp³ynêli?

1

Co oni tam robili?

1

Trzech ludzi podró¿owa³o poprzez wyspê od wschodniego do zachodniego wybrze¿a. Barnaba zna³
dobrze wyspê, poniewa¿ on sam by³ z pochodzenia Cypryjczykiem. (Zobacz: Dz.Ap. 4,36).
Do jakiego miasta przyszli?

1

Tutaj spotkali dwóch bardzo ró¿nych ludzi i Pawe³ post¹pi³ z nimi na dwa ró¿ne sposoby..
Elymas, zwany równie¿ Bar-Jezus, by³ czarnoksiê¿nikiem i fa³szywym prorokiem.
Od kogo, wed³ug Paw³a, pochodzi³a moc Elymasa?

1

Pawe³ by³ nape³niony Duchem Œwiêtym, kiedy przemawia³ do Elymasa i by³ w stanie zrozumieæ
dok³adnie, co by³o korzeniem jego problemu.
Sergiusz Pawe³ by³ rzymskim gubernatorem na Cyprze. By³ inteligentnym cz³owiekiem..
Dlaczego pos³a³ po Barnabê i Saula?
1
Elymas próbowa³ przeszkodziæ mu w us³yszeniu S³owa Bo¿ego, bo wiedzia³, ¿e mo¿e to doprowadziæ
go do tego, ¿e uwierzy w Pana Jezusa.
Sergiusz Pawe³ zobaczy³ coœ, co spowodowa³o, ¿e uwierzy³ Ewangelii. Co to by³o?
1
Sergiusz Pawe³ us³ysza³ coœ, co zrobi³o na nim du¿e wra¿enie. Co to by³o?
2
Sergiusz Pawe³ by³ pierwszym nawróconym w czasie pierwszej podró¿y misyjnej Paw³a, o którym wiemy. Bóg
powo³a³ Paw³a, aby powiedzia³ innym ludziom o Panu Jezusie, który zmieni³ jego ¿ycie. Wielkim prze¿yciem
musia³o byæ dla niego to, ¿e móg³ pomóc Sergiuszowi Paw³owi staæ siê chrzeœcijaninem.
Dzisiaj Bóg wci¹¿ u¿ywa ludzi, którzy zaufali Panu Jezusowi, aby prowadzili innych do Niego.
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Lekcja 3: Aposto³ Pawe³ –
Jego zwiastowanie

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Z³oty wiersz

Dzieje Apostolskie 28,24 i 28

Dz.Ap. 13,13-52

Dz.Ap. 13,49

Trwa pierwsza podró¿ misyjna Paw³a i Barnaby, którzy opuœciwszy Pafos, udali siê
do górzystej po³udniowej Galacji.
Kto ich opuœci³ i powróci³ do Jerozolimy, gdy
przybyli na wybrze¿e do Perge?
Podró¿owali l¹dem przez oko³o 170 km na pó³noc do
Antiochii Pizydyjskiej. (Nie by³a to ta sama
Antiochia, z której wyruszyli w Lekcji 2). Jak zwykle
wst¹pili do synagogi, gdzie byli zgromadzeni
zarówno ¯ydzi jak i poganie. Pawe³ mia³ mo¿liwoœæ
przemawiania do obecnych ludzi w synagodze.

1

PIERWSZE KAZANIE PAW£A. (Wiersze 16-41)
Zacz¹³ od nakreœlenia historii narodu ¿ydowskiego a¿ do króla Dawida, podkreœlaj¹c, ¿e Tym, który
wszystko zaplanowa³ by³ Bóg. Potem powi¹za³ starotestamentowe obietnice dotycz¹ce przyjœcia
Mesjasza, bezpoœredniego potomka Dawida,
aby przejœæ do wydarzeñ dotycz¹cych Jezusa.
Robi¹c to dowiód³, ¿e Jezus jest Mesjaszem
(Chrystusem).
Pawe³ cytowa³ wiele fragmentów ze Starego
Testamentu apeluj¹c bezpoœrednio do s³uchaczy.
W wierszu 26 aposto³ Pawe³ zwróci³ siê do nich z osobistym poselstwem. Co powiedzia³?
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Wpisz odpowiedzi w zaznaczonych miejscach, a potem zakreœl
ka¿d¹ z odpowiedzi w Rozsypance (pionowo, poziomo, na ukos
lub wspak). Litery, które pozostan¹, dadz¹ rozwi¹zanie
nastêpnego zadania.
1. Z jakiego kraju Bóg wyprowadzi³ naród izraelski? ..............
2. Przez ile lat przebywali na pustyni? ....................................
3. Jak wiele narodów zniszczy³ Bóg w Kanaanie? ..................
4. Jak nazywa³ siê prorok, który by³ te¿ ostatnim
sêdzi¹? .................................
5. Kto by³ pierwszym królem Izraela? ....................................
6. Kto by³ drugim królem Izraela? ..........................................
7. Kto zwiastowa³ chrzest upamiêtania (odwrócenie siê
od grzechu i ochrzczenie)? ..................................................
8. Kto by³ odpowiedzialny za wydanie Jezusa
na œmieræ? .........................................................................
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ROZSYPANKA

1

8
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Id¹c za strza³kami i u¿ywaj¹c tych wszystkich liter, które nie by³y u¿yte w odpowiedziach, znajdŸ wa¿ne
poselstwo, które stanowi³o temat kazania Paw³a, i wpisz je poni¿ej.

2
Pawe³ przypomnia³ swoim s³uchaczom, co
Pan Jezus powiedzia³ o Panu Jezusie.
Co on powiedzia³?

1
Kto wed³ug Paw³a nie rozpozna³, kim by³ Jezus? (Zobacz wiersz 27)
1
S³uchaj¹cy byli tak zainteresowani, ¿e zaprosili Paw³a, aby im ponownie zwiastowa³, a niektórzy z nich
rozmawiali nadal z nim o tym wszystkim po zakoñczeniu spotkania w synagodze. (Wiersze 42 i 43)
Do czego nak³aniali ich Pawe³
i Barnaba?
1
Tydzieñ póŸniej w synagodze zgromadzi³ siê wielki t³um oczekuj¹c wyst¹pienia Paw³a.
Jaka by³a reakcja ¯ydów, gdy zobaczyli jak chêtnie t³um chcia³ s³uchaæ Paw³a?
1
Co zrobili ¯ydzi, aby wypêdziæ Paw³a i Barnabê od siebie?

2
Dziêki temu, ¿e misjonarze wyruszyli z Antiochii, Ewangelia rozprzestrzenia³a siê wszêdzie.
Poni¿ej wpisz z³oty wiersz.

1
Chrzeœcijanie (lub uczniowie) pozostali tam bêd¹c mocnymi w swojej wierze.
Zgodnie z wierszem 52, czym byli oni nape³nieni?
1
W Antiochii Pizydyjskiej niektórzy uwierzyli w Dobr¹ Nowinê o Panu Jezusie i zostali zbawieni; inni
odrzucili j¹ i mo¿e nigdy wiêcej nie mieli sposobnoœci, aby j¹ us³yszeæ. Pomyœl dok³adnie, jaka jest
twoja reakcja na Bo¿e poselstwo o Panu Jezusie. (Przeczytaj: Jan 3,36).
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Lekcja 4: Aposto³ Pawe³ –
Jego problemy

Przeczytaj

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Z³oty wiersz

1 Koryntian 1,17-18

Dz.Ap. 14,1-28

Marek 16,20

Pawe³ i Barnaba kontynuowali pierwsz¹ podró¿ misyjn¹ docieraj¹c do trzech nastêpnych miast.
Te trzy miasta to: Ikonium, Listra i Derbe.
Wpisz odpowiedzi na pytania zamieszczone pod map¹ w przygotowane ramki.
Antiochia

A
L

Atalia

Perge
PA

100 km

Ikonium
Listra

A
G

A

J

C

NN

Derbe
M

FI

LI

Tars
.
.

A

Antiochia

Salamina
Pafos

Nazwy miast likaoñskich:
W jakim mieœcie mieszka³ chromy cz³owiek?
W którym z miast by³a synagoga?
Gdzie Pawe³ i Barnaba zostali nazwani bogami?
Z jakiego miasta powrócili do Listry?
W którym z miast pozostali przez d³ugi czas?
Które z miast by³o podzielone z powodu Ewangelii?
8
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Misjonarze, Pawe³ i Barnaba, prze¿yli w Ikonium ciê¿ki czas. (Wiersze 1 do 6).
Nazwij dwie grupy ludzi, którzy mieszkali w tym mieœcie.

1)

2)

2

W jaki sposób okazali swoj¹ wrogoœæ
1
Paw³owi i Barnabie?
W Listrze, uzdrowienie chromego cz³owieka wywar³o zadziwiaj¹cy efekt na poganach mieszkaj¹cych
w tym mieœcie.
Co oni krzyczeli?

1

Jak nazwali Paw³a i Barnabê?

i

2

W jaki sposób chcieli uhonorowaæ misjonarzy?
2
Pawe³ i Barnaba nie chcieli otrzymaæ ¿adnej nagrody czy chwa³y za uzdrowienie chorego cz³owieka, to
Bóg go uzdrowi³ i Jemu nale¿a³a siê wszelka chwa³a.
SWOIMI S£OWAMI podsumuj, co Pawe³ powiedzia³ do t³umu w wierszach 15 do 17.

2
Pawe³ i Barnaba pozostali w Derbe przez pewien czas, a potem powracali t¹ sam¹ drog¹, któr¹ przyszli.
W ka¿dym miejscu zachêcali chrzeœcijan, aby byli wierni Panu Jezusowi pomimo tego, ¿e to
przynosi³o ciepienia i problemy.
Wpisz poni¿ej z³oty wiersz.

2
I dzisiaj tak¿e zadaniem ka¿dego chrzeœcijanina jest dzielenie siê Dobr¹ Nowin¹ o Panu Jezusie
z innymi. Mo¿e pewnego dnia Pan powo³a ciê jako misjonarza i zaniesiesz Dobr¹ Nowinê do innych
krajów.
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