AP. PAWEŁ GŁOSI SŁOWO BOŻE
GREKOM
Teksty biblijne: Dz. Ap. 17,16–34; 18,1–11
Tekst pamięciowy: Dz. Ap. 17,24–25 – dzieci starsze
„Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim,
Ten, będąc Panem nieba i ziemi,
nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych,
ani też nie służy mu się rękami ludzkimi,
jak gdyby czego potrzebował,
gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko”
Dz. Ap. 18,9–10 (fr.) – dzieci młodsze
„...Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo Ja jestem z tobą...”

Zastosowanie:
* Bóg jest wszędzie.
* Bóg chce abyś dzielił się Słowem Bożym z innymi.
* Bóg daje ludziom czas, aby jak najwięcej ludzi mogło się nawrócić.
* Kochaj Boga i ludzi.

I. WSTĘP
Pewnego pięknego, piątkowego dnia, kilka zaprzyjaźnionych dziewczynek: Asia, Kasia,
Monika i Renatka bawiły się przy domu jednej z nich. Dziewczynki pochodziły z rodzin o
różnych wyznaniach (katoliczki oraz chrześcijanki dnia sobotniego), lecz nie przeszkadzało
im to we wspólnej zabawie. Zabawa była zgodna, dopóki rozmowa nie zeszła na temat wiary.
Podczas dyskusji Renatka, która była katoliczką, usłyszała ostre słowa, że będzie się palić w
piekle, ponieważ nie przestrzega przykazań zawartych w Biblii, nie świętuje w sobotę, oraz
kłania się obrazom i je wieprzowinę .
Renatka bardzo przejęła się tym, co usłyszała, zaczęła płakać i bronić się: „To niemożliwe,
przecież ja wierzę w Boga, chodzę do kościoła, modlę się, kocham Pana Jezusa. Dlaczego ja
miałabym iść do piekła, gdzie trafią bezbożnicy i złoczyńcy. Ja przecież nic złego nie robię”.
Później padło jeszcze kilka nieprzyjemnych słów w stronę koleżanek i Renata odeszła do
domu.
Kasia i Asia nie zdawały sobie sprawy z tego, że ta ich rozmowa tak źle się zakończy. One
chciały tylko nawrócić swoją koleżankę, ponieważ uczyły się, że nie mogą milczeć, ale mają
mówić o Bogu, jego przykazaniach o tym co napisane jest na kartach Pisma Świętego.
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Jednak sposób w jaki to zrobiły bardzo zranił ich koleżankę, wywołał w niej bunt, gniew i
obrazę. Mimo, iż dziewczynki miały szczytny cel, nawrócenie koleżanki, sposób w jaki się do
tego zabrały, wywołał zupełnie odwrotny do zamierzonego skutek.

Jak myślisz, dlaczego Renatka poczuła się obrażona?
Jakich słów powinny użyć dziewczynki, mówiąc do kogoś o Bogu?
W jaki sposób ty przekazałabyś (przekazałbyś) wiedzę biblijną?
Dziś dowiemy się, jak apostoł Paweł przekazywał Słowo Boże ludziom, którzy pomimo, iż
byli mądrzy i wykształceni nie znali Boga lecz czcili wiele różnych bóstw.

II. PRZEBIEG WYDARZEŃ
1. Apostoł Paweł przybywa do Aten.
Do Aten apostoł Paweł przybył z Berei.
Ateny były sercem życia kulturalnego i religijnego świata, centrum wielu nowych kultów.
Ateny były wzorem demokracji, ośrodkiem kultury i sztuki. Miejscem, do którego przebywali
dramatopisarze, historycy, filozofowie i uczeni z całej Grecji.
Apostoł Paweł przybył do Aten podczas drugiej podróży misyjnej. Paweł spostrzegł, że
miasto to jest pełne symboli religijnych. Apostoł wzburzył się w swoim sercu na widok
świątyń i posągów bożków. Paweł rozpoczął dyskusję z ludźmi napotkanymi na publicznym
placu. Rozmiłowani w dyskusjach Grecy zaprosili Pawła do przedstawienia swoich idei przed
ich zgromadzeniem.
2. Paweł na Areopagu
Areopag „Wzgórze Aresa (Marsa)”. Tu zbierała się rada potocznie nazywana „zebraniem
starców” – poważnych i szanowanych osób.
Apostoł Paweł, choć wzburzony bałwochwalstwem mieszkańców Aten, nie rozpoczął
dyskusji z Grekami od obrażania ich. Paweł wykorzystał fakt, że Grecy wznieśli ołtarz
„Nieznanemu Bogu” i od tego zaczął nauczanie o Bogu. Nazwał nawet Greków pobożnymi,
gdyż wśród wspaniałych posągów bożków greckich, wznieśli również ołtarz dla Boga,
którego nie znali, a nie chcieli go pominąć. Paweł mówił do Greków w sposób dla nich
zrozumiały. Był wykształconym człowiekiem, znał i cytował poetów Greckich. Posługiwał
się argumentami filozofów greckich. Jednak miał on do powiedzenia tym ludziom coś o wiele
poważniejszego.
3. Mowa ap. Pawła
Mimo, iż Ateńczycy byli mądrymi i wykształconymi ludźmi, nie znali Boga. Paweł mówił im
o Bogu, który stworzył świat, a jednocześnie jest blisko każdego człowieka. Powiedział im
również, że ten „Nieznany im Bóg” „nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką”
w przeciwieństwie do otaczających ich posągów. Bóg wzywał wszystkich ludzi, aby zmienili
swoje postępowanie. On osądzi wszystkich przez Jezusa, którego wskrzesił z martwych.
To usłyszeli Grecy od Pawła.
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4. Reakcja Greków.
Grecy wysłuchali słów apostoła Pawła, lecz gdy zaczął im mówić o zmartwychwstaniu,
większość nie chciała przyjąć tej nauki. Grecy szukali „mądrości”, a jego nauka wydawała im
się głupstwem. Ich myśliciele mieli inny pogląd na życie po śmierci. Byli zbyt dumni, by
otworzyć się na takie wyzwanie.
5. Nawrócenie niektórych Greków.
Jednak byli i tacy spośród Greków, którzy uwierzyli w Boga i Jezusa. Był wśród nich członek
rady, Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris.
6. Paweł w Koryncie.
Z Aten Paweł udał się do Koryntu. Korynt to miasto greckie, które łączy środkową Grecję z
półwyspem. Zbiegały się tu szlaki handlowe i przebywało tam wielu ludzi różnych
narodowości.
Nad miastem górował „Akrokorynt” – stroma skała, na której była świątynia, ku czci
Afrodyty (bogini miłości). W Koryncie panowała duża rozwiązłość obyczajów.
7. Paweł zamieszkuje w Koryncie.
W Koryncie Paweł spotkał Żyda przybyłego z Italii, Akwillę i jego żonę Pryscyllę, którzy
byli wytwórcami namiotów. Paweł również zajmował się tym rzemiosłem i zamieszkał razem
z nimi.
8. Żydzi w Koryncie nie chcą przyjąć Jezusa.
Pomimo wielu rozmów Pawła z Żydami w Koryncie, Żydzi sprzeciwiali się słowom apostoła
i bluźnili przeciwko Bogu. Paweł postanowił więc iść ze Słowem Bożym do pogan.
9. Przełożony synagogi nawraca się.
Jednak i w Koryncie znaleźli się ludzie, którzy uwierzyli w Boga i Jezusa. Jednym z nich był
Kryspus – przełożony synagogi i jego rodzina. Ci ludzie uwierzyli i zostali ochrzczeni.
10. Nocne widzenie Pawła
W widzeniu nocnym Bóg przemówił do apostoła z poleceniem, aby nie milczał i głosił Słowo
Boże. Bóg zapewnił również apostoła Pawła, że będzie z nim i nic mu się nie stanie,
ponieważ w Koryncie Bóg ma jeszcze wielu ludzi, którzy przyjmą Jego słowo.
11. Paweł wśród Koryntian.
W czasie II podróży misyjnej apostoł Paweł przebywał w Koryncie 18 miesięcy i założył tam
zbór.

Paweł głosi Słowo Boże Grekom …

3

III. ZAKOŃCZENIE

O Bogu należy mówić, wykorzystując każdą nadarzającą się okazję. Należy pamiętać o tym,
że ci którzy wierzą inaczej niż my, mogą dzięki naszym słowom poznać prawdziwego Boga,
nie odrzucajmy więc ich. Bóg wszystkich miłuje, również grzeszników i daje im czas, aby się
upamiętali oraz posyła do nich swoich ludzi. Ciebie również Bóg wykorzysta do tego, abyś
komuś przybliżył Królestwo Boże. Nie obawiaj się mówić o Bogu. Bóg wkłada Swoje Słowo,
w usta tych, którzy są Jego narzędziem, oraz troszczy się o nich i ochrania ich.
Jeśli chcesz zostać narzędziem w ręku Boga, módl się!

Propozycja pieśni:
1. „Pan cię stworzył i odkupił” - Zaśpiewam Panu … nr 139
2. „Przyjacielu, pytam mile” - Zaśpiewam Panu … nr 162
3. „Śmiały bądź, mężny bądź” - Zaśpiewam Panu … nr 174

IV. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

1. Dzieci młodsze:
– kolorowanka „Kochaj Boga i ludzi”, „Pomagaj innym” oraz „Oceń swoje postępowanie” –
kalendarzyk tygodniowy – Zestaw pomocy wizualnych L– 26
– „Nieznany Bóg” łamigłówka
2. Dzieci starsze:
– krzyżówka z hasłem (utrwalenie lekcji)
– Łamigłówka „Nieznany Bóg” – 144 Łamigłówek, str. 136
– „Paweł w Atenach” – Wesoła Księga Zagadek dla Dzieci str. 54
– Rebus „Bóg, nasz Ojciec” – Wesoła Księga Zagadek dla Dzieci str. 59
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