
Śladami Apostoła Pawła

w Europie





1. Neapolis
Kavala



Miejsce spotkania:
Neapolis-Kavala



Odbiwszy od lądu w Troadzie 
popłynęliśmy wprost do Samotraki,
a następnego dnia do Neapolu.

Dzieje Ap. 16:11

Neapolis (obecnie Kavala)



Czytanie Dziejów Apostolskich





Port do którego przybił apostoł Paweł







2. Filippi





...a stąd do Filippi, głównego miasta tej części 
Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. DzA. 16:12



W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie - jak 
sądziliśmy - było miejsce modlitwy.
Dzieje Ap. 16:1







I usiadłszy 
rozmawialiśmy
z kobietami, 
które się zeszły.

Dzieje Ap. 16:12



Przysłuchiwała się
nam też pewna  

„bojąca się Boga”
kobieta z miasta 

Tiatyry imieniem 
Lidia, która 
sprzedawała 

purpurę.

Dzieje Ap. 16:13



Pan otworzył jej serce, 
tak że uważnie słuchała 
słów Pawła. ... została 
ochrzczona razem ze 
swym domem
Dzieje Ap. 16:14 



poprosiła nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu -
powiedziała - to przyjdźcie do mego domu



... przyjdźcie 
do mego domu
i zamieszkajcie 

w nim! 
I wymogła 
to na nas.

Dzieje Ap. 16:15



Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy...



...pochwycili Pawła i Sylasa, 
zawlekli na rynek 
przed władzę.

Dzieje Ap. 16:19



Ci ludzie sieją niepokój
w naszym mieście.

Są Żydami 
i głoszą obyczaje, 

których my, Rzymianie, 
nie możemy 

przyjmować ani 
stosować się do nich.

Dzieje Ap. 16:20-21



Zbiegł się tłum 
przeciwko nim, 
a pretorzy kazali 
zedrzeć z nich 
szaty i siec ich 
rózgami.

Dzieje Ap. 16:22





Rynek w Filippi, gdzie zapewne
odbył się proces Apostoła Pawła i Sylasa



Zbiegł się tłum przeciwko nim, 
a pretorzy kazali zedrzeć z 
nich szaty i siec ich rózgami.



Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia



Miejsce uwięzienia Pawła i Sylasa



Freski świadczące o kulcie tego miejsca

















A wy, Filipianie, wiecie, że na początku zwiastowania 
ewangelii, gdy wyszedłem z Macedonii, wy byliście 
jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w 

dawaniu i przyjmowaniu (Filip. 4:15)



3. Amfipolis

4. Apolonia



Amfipolis



Przeszli przez Amfipolis i Apolonię
i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzi

mieli synagogę.       Dzieje Ap. 17:1









...według swego zwyczaju wszedł do nich
i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. 

Dzieje Ap. 17:2





5. Tesalonika

6. Berea



Olimp



Berea





... poszli do synagogi Żydów. Ci byli szlachetniejsi od 
Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i 

codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest. DzA. 17:11









Ołtarz Apostoła Pawła





Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, 
zaprowadzili go aż do Aten. Dzieje Ap. 17:15



7. Meteory















Żegnamy
Meteory
(czyli)
skały, 

które spadły
z nieba



8. Delfy



Delfy
Szwajcaria
starożytności
oraz centrum
światowego
wywiadu

Skarbiec
Ateński







9. Ateny



Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, 
zaprowadzili go aż do Aten.









Czekając na nich 
w Atenach, Paweł

burzył się
wewnętrznie na 
widok miasta 

pełnego bożków.

Dzieje Ap. 17:16



Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z 
bojącymi się Boga i codziennie na agorze z 
tymi, których tam spotykał.



Ateński rynek, czyli Agora



Niektórzy z filozofów epikurejskich
i stoickich rozmawiali z nim...  Dzieje Ap. 17:18



Trybuna, na której wygłaszano 
publiczne przemówienia



Zabrali go i zaprowadzili na Areopag...

Areio-Pagos Wzgórze Aresa-Marsa, 
na którym odbywały się sądy



Areopoag



Schody
wiodące 

na Areopag.

Apostoł Paweł
z pewnością

po nich
szedł.



Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy 
w środku Areopagu. Dzieje Ap. 17:22





Gdyby 
ogłoszono go 

winnym
zapewne 
zostałby 

strącony z tej 
skały, 

gdyż tak 
wykonywano 

wyroki 
śmierci.















10. Stary Korynt







Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
Dzieje Ap. 18:1





Znalazł tam pewnego 
Żyda, imieniem Akwila, 
rodem z Pontu, który z 
żoną Pryscyllą przybył

niedawno z Italii, ... 
przyszedł do nich,

a ponieważ znał to samo 
rzemiosło, zamieszkał u 

nich i pracował; 
zajmowali się wyrobem 

namiotów.

Dzieje Ap. 18:2-3



A co szabat 
rozprawiał

w synagodze
i przekonywał

tak Żydów, 
jak i Greków.



Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego „czciciela Boga”, 
imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi.



Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw 
Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd.

BEMA, czyli koryncki sąd



Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach.





Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, 
potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii.



11. Kenchry





w  Kenchrach 
ostrzygł

głowę, bo 
złożył taki 

ślub.

Dzieje Ap. 18:18 



Zatoka portu w Kenchrach
Stąd odpłynął Apostoł Paweł w drogę powrotną do Azji.





Starożytne pozostałości portu w Kenchrach



W Kenchrach za czasów apostolskich był zbór. 
Wywodziła się z niego diakonisa Feba.

„A zalecam wam Febę, siostrę naszę, 
która jest służebnicą zboru Kienchreeńskiego;”

Rzym. 16:1



.. potem
pożegnał się

z braćmi
i popłynął
do Syrii.

Dzieje Ap. 18:18



Dalsza droga śladami apostoła Pawła 
wiodłaby do Efezu...

czyli okolic współczesnego Izmiru w Turcji...


