
PODRÓŻ PAWŁA DO RZYMU
MALTA

dopasuj wyrazy do tekstu

1. trupem 2. zimno 3. żołnierzem 4. boska 5. wyspy

6. uzdrawiani 7. Rzymu 8. Malta 9. wiatr 10. żmija 

11. chrustu 12. ogień 13. statku 14. życzliwość 15. czerwonkę

A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się ………. Tubylcy zaś okazali nam 

niezwykłą ………..; rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było ………. 

A gdy Paweł zgarnął kupę ………. i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca ………. i uczepiła się jego ręki. Gdy 

zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: Człowiek ten jest zapewne mordercą, bo 

chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość ………. żyć mu nie pozwoliła. Lecz on strząsnął gada w ………. i nie 

doznał nic złego; Oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz ………. padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, że nic 

nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest bogiem.

A w pobliżu tego miejsca posiadał swe dobra naczelnik ………., imieniem Publiusz, który nas przyjął i 

podejmował gościnnie przez trzy dni. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na ……….; 

Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili 

także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy, i byli ………. Dawali nam też wiele dowodów czci, a gdy 

mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w co potrzeba.

A po trzech miesiącach ruszyliśmy w drogę na aleksandryjskim ………., który przezimował na wyspie, a nosił 

godło Bliźniąt. A przypłynąwszy do Syrakuz, pozostaliśmy tam trzy dni. Stąd, płynąc wzdłuż wybrzeża, 

dotarliśmy do Regium. A gdy po upływie jednego dnia powiał ………. południowy, przybyliśmy następnego dnia 

do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci, którzy nas prosili, abyśmy pozostali u nich siedem dni; i tak doszliśmy do 

……….. A bracia tamtejsi, gdy o nas usłyszeli, wyszli na nasze spotkanie aż do Forum Appii i do Tres Tabernae. 

Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. A gdy przyszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi 

zamieszkać osobno z ………., który go pilnował.


