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Lekcja 1:

Pawe³ w Filippi

Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Przypowieœci 11,18
Galacjan 6,7 i 8
Hebrajczyków 12,16 i 17

Suma ...........................
Ogó³em ........................

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 16,9-40
Dz.Ap. 16,31

Pawe³ wraz z towarzyszami podró¿owali dalej i w koñcu dotarli do Troady. Pawe³ mia³ w nocy wizjê
od Pana, w której zobaczy³ cz³owieka, który sta³ i o coœ go prosi³.
O co prosi³ ten
cz³owiek?

1

Pawe³ i jego towarzysze natychmiast wyp³ynêli do Macedonii. Byli pewni, ¿e Bóg powo³a³ ich, aby
tam zwiastowali Ewangeliê. By³a to pierwsza wizyta Paw³a w Europie i wielkie wydarzenie:
Ewangelia Pana Jezusa dociera na nowy kontynent. Mo¿e w³aœnie dlatego Bóg powiedzia³ do Paw³a
o tym w tak szczególny sposób.
Pawe³ dotar³ do Filippi i poszed³ na brzeg rzeki, gdzie pewne kobiety spotyka³y siê na modlitwê. Pawe³
i jego towarzysze usiedli i rozmawiali z tymi kobietami.
Kto pierwszy zareagowa³ na ich zwiastowanie?

1

Dlaczego zareagowa³a?
1
Ona ju¿ oddawa³a czeœæ Bogu, ale teraz Pawe³ opowiedzia³ jej o Panu Jezusie i ona chêtnie przyjê³a
Go jako swojego Zbawiciela i Pana tak jak i pozostali cz³onkowie jej domu.
W jaki sposób ona i jej dom pokazali, ¿e teraz wierz¹ w Pana Jezusa?
1
Nastêpna osoba, o której czytamy, to cz³owiek zupe³nie innego pokroju.
W jaki sposób zosta³a ona opisana?

2
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Przez wiele dni chodzi³a ona
za Paw³em oraz jego
towarzyszami i krzycza³a.
2
O czym ona krzycza³a?
Pawe³ by³ zasmucony, ale nie
da³ siê oszukaæ. Wiedzia³, bez wzglêdu na to, co mówi³a, ¿e ma z³ego ducha i ¿e jest to duch, który
rozpozna³ kim oni byli. W koñcu Pawe³ obróci³ siê i przemówi³ bezpoœrednio do ducha.
Co powiedzia³?

2

Jej panowie (w³aœciciele) ogarniêci byli chciwoœci¹. Wszystko co chcieli, to mieæ wiêcej pieniêdzy.
Chc¹c zemœciæ siê na Pawle i Sylasie, oskar¿yli ich przed urzêdnikami. Co urzêdnicy kazali uczyniæ
Paw³owi i Sylasowi?
1
U³ó¿ poni¿sze zdania we w³aœciwej kolejnoœci numeruj¹c je od 1do 7. (Numer 1 jest zaznaczony).
..... Stró¿ wiêzienny za¿¹da³ œwiat³a.
..... Oko³o pó³nocy Pawe³ i Sylas modlili siê i œpiewem wielbili Boga.
..... Otworzy³y siê wszystkie drzwi i wiêzy wszystkich siê rozwi¹za³y.
..... Stró¿ wiêzienny wbieg³ do œrodka i dr¿¹c ca³y upad³ do nóg Paw³a i Sylasa.
1 Stró¿ wiêzienny wtr¹ci³ Paw³a i Sylasa do wewnêtrznego lochu wiêzienia.
.....
..... Wielkie trzêsienie ziemi poruszy³o ca³ym wiêzieniem a¿ do fundamentów.
3
..... Stró¿ wiêzienny wyci¹gn¹³ miecz, chc¹c siê zabiæ.
Stró¿ wiêzienny zda³ sobie sprawê z cudu, który w³aœnie mia³ miejsce. Bóg nie tylko spowodowa³
trzêsienie ziemi, ale te¿ otworzy³ wszystkie drzwi wiêzienia i rozwi¹za³ ³añcuchy wszystkich wiêŸniów.
O co zapyta³ Paw³a i Sylasa stra¿nik
1
wiêzienny?
Jak¹ otrzyma³ odpowiedŸ?
2
Jednak¿e to nie by³o wszystko, co Pawe³ i Sylas powiedzieli. Poni¿ej wpisz wiersz 32.

2
Tej nocy stró¿ i ca³y jego dom uwierzyli i zostali zbawieni! Zaraz te¿ zostali ochrzczeni. (W Biblii
chrzest zawsze ma miejsce po nawróceniu siê do Boga).
Co odczuwa³ stró¿ i jego rodzina w zwi¹zku z
1
tym, ¿e uwierzyli w Boga? (Zobacz wiersz 34)
Zanim Pawe³ i Sylas opuœcili Filippi, wst¹pili do domu Lidii, aby po¿egnaæ siê z tymi, którzy nawrócili siê do
Chrystusa podczas ich pobytu w mieœcie. Opuœcili ich, zostawiaj¹c s³owa pocieszenia i zachêty.
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Lekcja 2: Pawe³ w Tesalonice
i w Berei
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
1 Tesaloniczan 2,1-8

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 17,1-14

Dz.Ap. 17,11

Po przejœciu paru miast Pawe³ dotar³ do Tesaloniki, która le¿a³a na skrzy¿owaniu g³ównych dróg ze
wschodu na zachód i z po³udnia na pó³noc.
6

Krzy¿ówka

3
1

8

2
5
4
7

1. Pawe³ dowodzi³ ¯ydom, ¿e Jezus ............................. cierpieæ
i zmartwychwstaæ.
2. Jedno z miejsc, przez które Pawe³ przeszed³.
3. Wed³ug zwyczaju Pawe³ wszed³ do tego budynku.
4. Jeden z towarzyszy Paw³a, który pozosta³ w Berei.
5. Jego dom zaatakowa³ t³um.
6. Pierwsze miasto wymienione we fragmencie do przeczytania,
w którym zatrzyma³ siê Pawe³.
7. ¯ydzi z Berei codziennie badali ................... by sprawdziæ, czy
tak siê rzeczy maj¹.
8. Miasto, do którego Pawe³ i Sylas uciekli z Tesaloniki.
10

Czytaj¹c Stary Testament ¯ydzi musieli oczekiwaæ Mesjasza (Chrystusa). Jednak¿e idea Mesjasza, który mia³by
umrzeæ, by³a dla nich obca. Pawe³ u¿y³ Starego Testamentu, aby dowieœæ, ¿e to musia³o siê staæ i zacz¹³
pokazywaæ, ¿e Jezus wype³ni³ wszystko, co by³o powiedziane o cierpieniach Mesjasza. Dlatego w³aœnie Jezus
naprawdê by³ Chrystusem, inaczej Mesjaszem. Niektórzy przyjêli tê prawdê i stali siê chrzeœcijanami.

W nied³ugim czasie Pawe³ napisa³ list do tych nowych wierz¹cych. Nazywamy go „1 List do
Tesaloniczan”. Jak okreœla ten nowo utworzony zbór? (1 Tesaloniczan 1,1)

2
Za³o¿ywszy zbór w Tesalonice, Pawe³ musia³
poœpiesznie opuœciæ to miasto. Jak zwykle
niewierz¹cy ¯ydzi z powodu zazdroœci wywo³ali
problemy.
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W jaki sposób ci zazdroœni ¯ydzi wywo³ali rozruchy w mieœcie?

2
Wpisz poni¿ej, co powiedzieli oni o Pawle i jego towarzyszach.

2
W koñcu ¯ydzi pomyœleli, ¿e Pawe³ i jego
przyjaciele znajduj¹ siê w domu Jazona. Byæ
mo¿e w³aœnie tam mieszka³ Pawe³ przebywaj¹c
w tym rejonie. Jazon i inni zostali zawleczeni
przed prze³o¿onych miasta i fa³szywie oskar¿eni.
Poniewa¿ nie by³o tam Paw³a, prze³o¿eni nie
wiele mogli zrobiæ. Wypuœcili Jazona po
op³aceniu porêczenia; pieni¹dze zostan¹ mu
zwrócone, jeœli nie bêdzie wiêcej zamieszek
w mieœcie.
Pawe³ opuœci³ Tesalonikê, pospieszy³ do Macedonii, docieraj¹c do Berei.
W jaki sposób na s³owa Paw³a zareagowali ¯ydzi z Berei?

2
Taki powinien byæ równie¿ nasz odzew na zwiastowanie Bo¿ego
S³owa. Powinniœmy chêtnie s³uchaæ a nasz umys³ i serce
powinno byæ gotowe, aby przyj¹æ to S³owo. Powinniœmy
codziennie karmiæ siê Bo¿ym S³owem (Jozuego 1,8) przez
czytanie Biblii. Takie gorliwe studiowanie Pisma Œwiêtego musi
spowodowaæ, ¿e wielu uwierzy – tak jak w Berei. Jeœli
studiujemy Pismo Œwiête pragn¹c poznaæ prawdê, to znajdziemy
Prawdê – Samego Pana Jezusa Chrystusa – a nastêpstwem
bêdzie prawdziwa wiara.
Pawe³ ponownie musia³ opuœciæ miasto w poœpiechu. Dlaczego?

2
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Lekcja 3: Pawe³ w Atenach
i Koryncie
Proponowane fragmenty do dalszego czytania

Przeczytaj

Z³oty wiersz

1 Koryntian 2,1-5; 15,1-4;

Dz.Ap. 17,15-34
18,1-18
Dz.Ap. 17,30 i 31

W Atenach Pawe³ zobaczy³ ba³wochwalstwo gorsze ni¿ wszystko, czego wczeœniej doœwiadczy³.
Miasto by³o znane z wysokiej kultury i z filozofii, jednak wszystko to prowadzi³o mieszkañców do
duchowej ciemnoty.
Pawe³ by³ tym bardzo poruszony w duchu i zacz¹³ przedstawiaæ tym ludziom prawdê o Panu Jezusie
i Jego zmartwychwstaniu.
Jakie dwie grupy ludzi zaprowadzi³y Paw³a na Areopag?
1
To, co Pawe³ zwiastowa³, by³o skierowane do tych, którzy nic nie wiedzieli o Chrystusie. Nawi¹za³
on do jednego z ich o³tarzy, które widzia³.
Jaki by³ napis na tym o³tarzu?
1
Pawe³ ci¹gn¹³ dalej, mówi¹c o Bogu Stworzycielu, a potem przeszed³ do bardziej osobistych kwestii.
Przeczytaj z³oty wiersz.
Co Bóg teraz przykazuje?
1
Co za dzieñ wyznaczy³ Bóg?
1
W trojaki sposób ludzie zareagowali na zwiastowanie Paw³a. Wymieñ te reakcje.

1.
2.
3.

3

Pawe³ po tym wydarzeniu poszed³ do Koryntu.
Co Pawe³ mia³ wspólnego z Pryscyll¹ i Akwil¹, co sprawi³o, ¿e zamieszka³ z nimi?
1
W jaki sposób ¯ydzi z Koryntu zareagowali na zwiastowanie Paw³a?
1
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Jakimi s³owami zareagowa³ na to Pawe³?

1
Jednak¿e wielu ludzi nawróci³o siê zarówno z ¯ydów (np. Kryspus
i jego dom) i z pogan (np. Justus), którzy uwierzyli i zostali
ochrzczeni.
Bóg ponownie przemówi³ do Paw³a w nocnej wizji.
Co mia³ robiæ Pawe³ zgodnie z nakazem Pana?

1
Bóg da³ grzesznym ludziom z Koryntu mo¿liwoœæ dost¹pienia zbawienia. Dzisiaj On daje tobie
podobn¹ mo¿liwoœæ. Nie zmarnuj jej!
Powinieneœ zwróciæ uwagê na to, co Pawe³ póŸniej do nich napisa³:
„Albowiem uzna³em za w³aœciwe nic innego nie umieæ miêdzy wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to
ukrzy¿owanego... aby wiara wasza nie opiera³a siê na m¹droœci ludzkiej lecz na mocy Bo¿ej” (1 Kor. 2,2 i 5).

ROZSYPANKA
W rozsypance ukryte s¹ imiona kilku osób, o których
napisano, ¿e mieszkali albo w Atenach, albo w Koryncie.
U¿ywaj¹c poni¿szych hase³, odnajdŸ i wpisz odpowiedzi,
a nastêpnie zakreœl odnalezione imiona w Rozsypance.
1 i 2. Imiona dwojga ludzi, którzy uwierzyli w zwiastowanie
Paw³a w Atenach.
......................................... i .........................................
3 i 4. M¹¿ i ¿ona, z którymi Pawe³ zamieszka³ w Koryncie.
......................................... i .........................................
5.
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Cesarz, który nakaza³ wszystkim ¯ydom opuœciæ Rzym. ..........................................

6.
7.

Prokonsul Achai. ..........................................
Dom tego cz³owieka s¹siadowa³ z synagog¹ w Koryncie
(jeœli w twojej Biblii s¹ jego dwa imiona, podaj drugie imiê). ..........................................
8 i 9. Imiona dwóch prze³o¿onych synagogi w Koryncie.
.......................................... i ..........................................

Uwagi prowadz¹cego

9

Razem
20

Pocztowa Szko³a Biblijna
Wydzia³ Gimnazjalny - Seria A10

Czas na Bibliê

Proszê, wpisz tutaj swoje nazwisko i imiê:

Lekcja 4: Pawe³ w Efezie
Proponowane fragmenty do dalszego czytania
Efezjan 2,1-10

Przeczytaj

Z³oty wiersz

Dz.Ap. 19,1-41

Efez. 2,8 i 9

Efez by³ miastem zwi¹zanym z oddawaniem czci bogini Dianie (Artemidzie). Jej œwi¹tynia by³a pe³na
rozpusty i zepsucia. Aposto³ Pawe³ odwiedzi³ to miasto przy koñcu swojej drugiej podró¿y misyjnej.
Teraz, po up³ywie pewnego czasu, powraca, zgodnie z obietnic¹, jak¹ z³o¿y³ („jeœli taka bêdzie wola
Bo¿a” - zobacz: Dzieje 18,19-21).
Po przyjeŸdzie spotka³ dwunastu uczniów, którzy nie s³yszeli ca³ej historii o Panu Jezusie Chrystusie.
Pawe³ zada³ im kilka pytañ dotycz¹cych tego, w co oni wierz¹.
Wpisz pytania i odpowiedzi, które dali.
P. ........................................................................................................................................... ?
O. ........................................................................................................................................... !
P. ........................................................................................................................................... ?
O. ........................................................................................................................................... !

4

Potem Pawe³ wyjaœni³ im, ¿e ten chrzest by³ inny od chrztu wierz¹cych. Jan Chrzciciel
wskazywa³ ludziom na Pana Jezusa, który mia³ przyjœæ. Teraz Pan Jezus nie tylko przyszed³, ale zrobi³
te¿ wszystko co by³o konieczne, aby usun¹æ nasz grzech. Ci ludzie od razu uwierzyli w Chrystusa
i pokazali to, gdy zostali ochrzczeni w imiê Pana Jezusa.
LICZBY - Do czego nawi¹zuj¹ nastêpuj¹ce liczby? Wpisz zdanie obok ka¿dej z nich.
2 lata 2 godziny 3 miesi¹ce 7 synów 12 uczniów 50 000 drachm -

6
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LUDZIE - Napisz, co o nich wspomina Biblia.
Erast - (w. 22)
Demetriusz - (w. 24)
Arystarch - (w. 29)
Pisarz miejski - (w. 35)

4

REAKCJE.
Jaka by³a reakcja niektórych ¯ydów na zwiastowanie Paw³a w synagodze? (Zobacz w. 5, 8 i 9).
1
Jaka by³a reakcja Efezjan na to, co zdarzy³o siê siedmiu synom Scewy?
1
Te szczególne cuda dokonane przez Paw³a w Efezie jasno pokazywa³y, ¿e
zosta³y uczynione moc¹ Bo¿¹. (Zobacz w. 11). Kiedy pewni ¯ydzi próbowali
naœladowaæ Paw³a, nie uda³o im siê.
Przeczytaj uwa¿nie, co Demetriusz powiedzia³ do swoich towarzyszy
rzemieœlników w wierszach 24-27.
Jaka by³a ich reakcja na wypowiedŸ Demetriusza?

2
Pomimo ca³ej opozycji, S³owo rozprzestrzenia³o siê daleko i szeroko. ¯ydzi i Grecy w ca³ej Azji
s³yszeli „S³owo Pañskie” i wielu ludzi zosta³o zbawionych (Zobacz w. 12).
Z³oty wiersz mówi nam, w jaki sposób otrzymali oni to wielkie b³ogos³awieñstwo. Poni¿ej wpisz
z³oty wiersz.

2
Jeœli chcesz byæ pewnym swojego zbawienia to 2 rozdzia³ Listu do Efezjan jest wart przeczytania.
Poniewa¿ wierz¹cy Efezjanie byli grzesznikami tak jak i my, zostali oni nazwani we wczeœniejszych
wierszach jako umarli w oczach Boga (wiersze 1-3). Jednak¿e przez wiarê w Pana Jezusa zostali
o¿ywieni i wprowadzeni do b³ogos³awieñstwa zbawienia. Pawe³ powiedzia³, ¿e dobre uczynki nie
mog¹ zbawiæ, ale wiara w Chrystusa mo¿e (wiersze 8 i 9). Dobre uczynki s¹ dowodem zbawienia
(zobacz w. 10).
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