
 31. Będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś 
    Kiedy przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go,  

 nie wiedząc, że jest uczniem Jezusa. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do Apos-  
 tołów, i opowiedział im, jak w drodze [Szaweł] ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką   
 siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi  
w Jerozolimie.         Dz 9, 26-28 

     Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go 
zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. A strzegli 
bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc 
spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wypra-  

   wili.     Dz 9, 23-25 

   W Listrze miezkał pewien człowiek o bezwładnych 
  nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie cho-  
dził. Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał  
na niego uważne i widząc, że ma wiarę potrzebną  
do uzdrowienia, zawołał głośno: „Stań prosto na no-  
gach!” A on zerwał się i zaczął chodzić. 
          Dz 14, 8-10  

Być chrześcijaninem znaczy ... 

  W Filippi 
W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak sądzi- 
liśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy, rozmawialiśmy z ko- 
kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam pewna 
„bojąca się Boga” kobieta z miasta Tiatyry, imieniem Lidia, 
która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce tak, że 
uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona ra- 
zem ze swym domem, poprosiła nas: „Jeżeli uważacie mnie  
za wierną Panu - powiedziała -  to przyjdźcie do mego domu 
i zamieszkajcie w nim!” I wymogła to na nas. 
                Dz 16, 13-15 

 W Filippi 
(...) Pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli na rynek przed władzę, stawi-  
li przed pretorami i powiedzieli: „Ci ludzie sieją niepokój w naszym mieś- 
cie. Są Żydami (...)”. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzie-  
nia, przykazując strażnikowi, aby ich dobrze pilnował. Ten otrzy-  
mawszy taki nakaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpie- 
czeństwa zakuł ich nogi w dyby. O północy Paweł i Silas modlili się śpie-  
wając hymny Bogu. (...) Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że 
zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie  
drzwi i ze wszystkich opadły kajdany.(...) Pretorzy przestraszyli  się uły- 
szawszy, że [tamci] są Rzymianami. Przyszli przeprosili ich i wyprowa-
dziwszy, prosili, aby opuścili miasto. 
     Według Dz 16 

W Troadzie 
pewien młodzieniec, imieniem Eutych, siedział na oknie pogrążony 
w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zmorzony   
 snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. 
Paweł zszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona:  
„Nie trwóżcie się - powiedział - bo on żyje”. 
     Dz 20, 9-10 

Popłynęli wzdłuż brzegów Krety, niedługo jednak potem spadł  
od jej strony gwałtowny wiatr. Gdy okręt został porwany i nie mógł   
 stawić czoła wiatrowi, zdaliśmy się na jego łaskę i poniosły nas fa- 
 le. Kiedy przez wiele dni ani słońce się nie pokazało, ani gwiaz-  
  dy, a niesłabnąca nawałnica szalała, zniknąła wszelka nadzieja    
  naszego ocalenia. Powiedział do nich Paweł: „Radzę wam być  
  dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, (...) tej nocy ukazał mi się 
anioł Boga (...) i powiedział: „Nie bój się, Pawle, musisz stanąć 
przed Cezarem i Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem   
      z  tobą”.                                     Według Dz 27 

Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował.  
Przez dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili,  
głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie      zupełnie swobodnie, bez przeszkód. 
                         Dz 28, 16; 30-31 
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