
30. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz ... 
                      Szczepan pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał       
                         chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł:   
                         „Widzę niebo otwarte i Syna człowieczego, stojącego  
                          po prawicy Boga”. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali  
                         sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili  
                       go poza miasto i kamieniowali, a świadkowie złożyli swe  
                    szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Szaweł zaś  
                 zgadzał się na zabicie go. Wybuchło wówczas wielkie prześla-  
              dowanie w Kościele jerozolimnskim.(...) A Szaweł niszczył Koś-  
          ciół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał  
       do więzienia. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabi-   
     jania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy 
do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozo- 
limy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś 
 znalazł. Gdy zbliżał się w swojej podróży do    



Ten, co dawniej nas prześladował, 
   teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę... 

- Miasto, gdzie Paweł założył pierwszy 
kościół.              (Kor 1,2) 
- Do kogo napisał Paweł ten list? (Tt 1,4) 
 
- (...) był bowiem człowiekiem dobrym  
pełnym Ducha Świętego i ... .(Dz 11, 24) 
- Przez ... pięciokrotnie byłem bity (...). 
      (2 Kor 11, 24) 
- Z Seleucji odpłynęli na ... .    (Dz 13, 4) 
- Miasto, do którego jechał Paweł 
prześladować chrześcijan.         (Dz 9, 3) 

- Tu po raz pierwszy nazwano uczniów 
chrześcijanami.            (Dz 11, 26) 
- W kościele w Koryncie ludzie zostali 
powołani do ... .            (1 Kor 1, 2) 
- Człowiek, którego ochrzcił Paweł.  
           (Flm 1,  10) 
- Paweł został ... pogan w wierze i 
prawdzie.             (1 Tm 2, 7)  

      Dane o skazanym na śmierć 

Imię :  w jęz. hebrajskim    
            w jęz łacińskim 
Miejsce urodzenia: 
Przynależność  państwowa: 
Religia: 
Wykształcenie: 
Zawód:   szycie namiotów 
Znaki  szczególne: 

Wyrok śmierci : ścięcie mieczem 
Wykonanie:  około roku 63 w Rzymie 
   za panowania cesarza Nerona 


